Zásady součinnosti s jednotkami IZS, Policie ČR a vymezenými osobami
zákon č. 239/2000 Sb. o IZS, č. 273/200 Sb., o Policii české republiky, č. 553/1991 Sb., o obecní
policii, vše ve znění pozdějších předpisů, interní směrnice a standardy výkonu služby

1.

Vyžaduje-li policie pomoc v rozsahu potřebném pro plnění úkolu …
a) je pracovník ostrahy povinen pomoc poskytnout, kromě případů výslovně
uvedených v zákoně
b) není pracovník ostrahy povinen poskytnout požadovanou pomoc
c) je pracovník ostrahy oprávněn pomoc poskytnout pouze po oznámení svému
nadřízenému vedoucímu pracovníkovi

2.

S osobami vykonávajícími činnost ve prospěch zajištění vnitřního pořádku a
bezpečnosti např. soukromými bezpečnostními službami …
a) policie při plnění svých úkolů nespolupracuje
b) policie při plnění svých úkolů spolupracuje
c) spolupráce není zákonem řešena

3.

Policista prokazuje svoji příslušnost k policii …
a) občanským průkazem a uvedením služebního čísla
b) služebním stejnokrojem, služebním průkazem nebo odznakem policie
c) není povinen příslušnost prokázat

4.

Telefonní číslo pro přivolání zdravotnické záchranné služby (tísňové volání) je …
a) 158
b) 155
c) 150

5.

Strážný je ve službě povinen spolupracovat …
a) se zasahujícími jednotkami hasičského záchranného sboru při likvidaci požáru
střeženého objektu. Nemusí strpět omezení nebo poskytnout pomoc pouze pokud
by to ohrozilo jeho život, zdraví nebo způsobilo zjevně větší následek, než hrozil
b) se všemi zaměstnanci střeženého objektu
c) s údržbářskou četou formou přímé pomoci

6.

Strážný je ve službě povinen plnit úkoly, které mu stanoví…
a) zaměstnanci střeženého objektu
b) vymezené osoby vedení či správy střeženého objektu
c) pouze ředitel a jeho náměstci

7.

Strážný je ve službě povinen znát a sdělit, kde je v objektu umístěn hlavní uzávěr
vody, plynu a elektrické energie …
a) obecní policii
b) zasahující jednotce hasičského záchranného sboru
c) technikovi údržby

8.

Telefonní číslo pro ohlášení požáru (tísňové volání) je …
a) 155
b) 114
c) 150

9.

Základními složkami integrovaného záchranného systému jsou …
a) Hasičský záchranný sbor, Policie České republiky, Zdravotnická záchranná
služba
b) Hasičský záchranný sbor, Policie České republiky, Obecní policie
c) Hasičský záchranný sbor, ostatní ozbrojené složky a neziskové organizace

10. Pokud zvláštní předpis nestanoví jinak je velitelem zásahu v místě nasazení složek
IZS …
a) Příslušník Policie ČR s nejvyšší hodností
b) velitel jednotky požární ochrany nebo příslušný funkcionář HZS
c) ošetřující lékař s nejdelší praxí
11. Je-li to nutné pro provádění záchranných prací, pracovník ostrahy …
a) není povinen umožnit vstup osob na pozemky a do objektů včetně vjezdu nezbytné
techniky
b) zváží, zda je vstup osob na pozemky a do objektů včetně vjezdu nezbytný a jedná podle
svého úsudku
c) je povinen umožnit vstup osob na pozemky a do objektů včetně vjezdu nezbytné
techniky
12. Pracovník ostrahy je povinen poskytnout potřebnou pomoc, jestliže tak může učinit
bez nebezpečí pro sebe a jiného …
a) osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví vážné poruchy zdraví nebo jiného
onemocnění
b) jen osobě, kterou svým oprávněným zásahem při odvracení nebezpečí zranil
c) jen když o to dotčená osoba výslovně žádá

