Živnostenské podnikání a správní řád
zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů
a č. 500/2004 Sb. správní řád

1.

Pro výkon činností ostrahy majetku a osob …
a) musí být zaměstnanec odborně a zdravotně způsobilý
b) musí být zaměstnanec řádně vycvičen a fyzicky zdatný
c) nejsou stanovena žádná zákonná či pracovní omezení

2.

Pro výkon činností ostrahy majetku a osob musí pracovník splňovat odbornou
způsobilost …
a) stanovenou přílohou č. 5 k živnostenskému zákonu
b) stanovenou zákoníkem práce
c) není zákonem upraveno

3.

Koncesovaná živnost ostraha majetku a osob obsahuje tyto činnosti…
a) hlídací službu nemovitého a movitého majetku včetně převozu peněz a další služby s
tím spojené
b) poskytování služeb spojených s ostrahou a ochranou nemovitého a movitého
majetku, ostrahou při přepravě peněz, cenností či jiného majetku, ochranou osob
a vymezených zájmů, zajišťování pořádku v místech konání veřejných
shromáždění, slavností, sportovních podniků nebo lidových zábav podle pokynů
objednatele, vyhodnocování bezpečnostních rizik, zpracování plánů ochrany a
provozování centrálních pultů ochrany
c) kteroukoliv činnost spojenou s poskytováním ostrahy a ochrany

4.

Bezúhonnost žadatele o vydání koncesní listiny k provozování živnosti ostraha
majetku a osob se prokazuje …
a) výpisem z evidence Rejstříku trestů
b) čestným prohlášením
c) neprokazuje se

5.

Fyzická osoba vykonávající činnost ostraha majetku a osob splňuje zdravotní
způsobilost jestliže …
a) absolvovala potřebná vyšetření u speciálního zdravotního zařízení zřízeného pro tyto
účely
b) má aktuální posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu dané pracovní činnosti
vydaný posuzujícím lékařem na základě výsledků zdravotní prohlídky a dalších
potřebných vyšetření
c) se cítí zcela zdráv a toto prokáže při prověrce fyzické a zdravotní zdatnosti

6.

Výkon činnosti ostraha majetku a osob může vykonávat zaměstnanec, který prokázal
odbornou způsobilost …
a) absolvováním středního a vyššího vzdělání
b) způsobem stanoveným v příloze č. 5 živnostenského zákona
c) základním vzděláním a nejméně 5ti lety praxe v bezpečnostním oboru

7.

Podnikatel provozující koncesovanou živnost ostraha majetku a osob odpovídá podle
živnostenského zákona v aktuálním znění za to, že jeho zaměstnanci …
a) splňují způsobilost pro výkon povolání, stanovenou zvláštními právními předpisy,
znalost bezpečnostních předpisů a předpisů upravujících ochranu veřejného
zdraví
b) vycvičení a zdravotně a fyzicky připravení
c) pouze se středním vzděláním ukončeným maturitou v oboru bezpečnostním, právním
nebo obdobném, nejvýše však s vysokoškolským v oboru obrana a ochrana státu

8.

Podání ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád je úkonem…
a) učiněným na podatelně správního úřadu
b) směřujícím vůči podávajícímu
c) směřujícím vůči správnímu orgánu

9.

Osoba provozující koncesovanou živnost ostraha majetku a osob musí splňovat
odbornou způsobilost …
a) stanovenou v příloze č. 3 živnostenského zákona
b) stanovenou zákoníkem práce a vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
c) kterou stanoví příslušný živnostenský úřad

10. Žádost ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád musí obsahovat náležitosti
stanovené tímto zákonem a dále …
a) musí z ní být patrné, o co žadatel žádá nebo čeho se domáhá
b) musí být v písemné formě na úředním (hlavičkovém) papíře
c) musí být odeslána poštou jako doporučená zásilka

11. Správní řízení je postup správního orgánu, jehož účelem je …
a) vydání rozhodnutí, jímž se stanoví způsob přijímání podnětů a žádostí
b) vydání rozhodnutí, jímž se v určité věci zakládají, mění nebo ruší práva a anebo
povinnosti jmenovitě určené osoby
c) stanovení úřední doby správního orgánu

12. Osvědčení o odborné kvalifikaci pro pracovní činnost strážný se získává …
a) na základě prokázání nejméně 5 let praxe v bezpečnostním oboru
b) zkouškou u autorizované osoby
c) na základě absolvování speciálního kurzu pro pracovníky ostrahy

