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Vážení přátelé, 
 

 
s tímto školícím materiálem dostáváte do ruky nástroj, který by Vám měl pomoci lépe a s větší 
jistotou vykonávat Vaše zaměstnání – profesi strážného, pracovníka bezpečnostní agentury.  

Obsahuje informace, které jsou nezbytné pro kvalitní výkon práce v pozici „Strážný“, a které by 
měl každý zaměstnanec v této pozici pracující bezpečně znát - tedy informace z oblasti práva, 

ochrany osob a majetku, požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Suma 
obsažených informací je dostatečná pro to, aby uživatel získal všechny základní znalosti a mohl se 
tak vyvarovat případných rizik, vyplývajících z výkonu jeho práce.   

Součástí této brožury jsou i popisy modelových situací, kde se můžete přesvědčit o tom zda praxe, 
tak jak ji znáte, odpovídá všem legislativním a dalším požadavkům a nárokům na výkon Vaší 
služby. 

Cílem této publikace je poskytnout dostatečné množství studijního materiálu pro vykonání 
kvalifikační zkoušky dle systému Národní soustavy kvalifikací a získání oficiálního certifikátu pro 
výkon práce v pozici Strážný.  

Ani po vykonání zkoušky se však nemusí tento zdroj informací, chcete-li „učebnice“, zůstat ležet 
ladem. Může, a měl by se stát vaším průvodcem po další část Vašeho profesního života – neboť 
jak praví klasik „repeticia mater fili“, tedy opakování je matkou moudrosti….. 

 
Závěrem nám dovolte popřát Vám úspěch při zkoušce a získání certifikátu a vyjádřit upřímné 
přesvědčení, že poznatky získané na našem společném školení uplatníte ve Vaší praxi. 

 
 

 
 
S přáním všeho nejlepšího v profesním i osobním životě 

 
 
 

 
 
                                                                           

 
                                                                      Za  společnost Private Service spol. s r.o.  
 

 
 
                                                                                     Mgr.  Josef  SOJKA 
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1. Úvod 
 

 
Strážný je kvalifikovaný pracovník, který podle pokynů a instrukcí plní jednoduché úkoly 
k zajištění ochrany majetku a osob se zvýšenou fyzickou námahou a rizikem pracovního 
úrazu a podílí se na přípravných pracích s malou návazností na další činnosti. 
 

 

 
Popisem pracovní pozice „STRÁŽNÝ“ podle tzv. Národní soustavy povolání, je výkon této pozice 

podmíněn soustavou znalostí, které musí zaměstnanec na této pozici  prokázat : 
 
- ochrana a ostraha objektů, osob a majetku 

- technické bezpečnostní systémy 
- zásady součinnosti s jednotkami IZS, Policie ČR a vymezenými osobami 
- právní základy bezpečnostní činnosti 

 
 
Teoretické znalosti z uvedených okruhů a problematik potom musí pracovník (zaměstnanec)             

na takové pozici umět využít pro svou denní praxi, která může rutinně obsahovat : 
 
- Provádění ochrany a ostrahy majetku a osob 

- Obsluhování technických bezpečnostních systémů 
- Uplatňování zásad součinnosti se složkami Integrovaného záchranného systému, zejména             

s Policií ČR a vymezenými osobami 

- Aplikování právních základů bezpečnostní činnosti 
- Vedení dokumentace o ostraze, pátrání, kontrolách, poskytnutých službách apod. 

- Dozor v objektech a na veřejných prostranstvích 
- Kontrola osob a vozidel na vrátnicích, jiných vstupech, branách a vlečkách (zaznamenávání 

průchodů a průjezdů, vydávání klíčů apod.) 

- Pochůzková a kontrolní činnost ve střežených objektech 
- Používání věcných bezpečnostních prostředků 
- Provádění jednoduchých úkonů k zajištění a obnovení bezpečnosti a ke snížení škod a ztrát  

na majetku a zdraví osob 
 
Pro zajištění plného rozsahu vědomostí, kterými by měl kvalifikovaný strážný pro výkon této 

pracovní pozice disponovat, je další obsah tohoto studijního materiálu – příručky – členěn 
přehledně po jednotlivých tematických okruzích tak, že z každého okruhu uvádí základní informace 
a poznámky z praxe.  

Rovněž umožňuje pro samostudium využít přiměřený odkazový aparát, který je uveden na konci 
publikace v samostatné kapitole. 
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2. Právní rámec činnosti strážného  
 
Činnost v pracovní pozici „strážný“ je jako každá jiná profese, i lidská činnost obecně, regulována 
právními předpisy různé právní síly – ústavou, zákony, podzákonnými normami (vyhlášky, nařízení) a 

samozřejmě i interními normami jednotlivých společností (firem) pro výkon služby. Rovněž se v praxi 
uplatňují i předpisy o výkonu služby na jednotlivých objektech, akcích, a v jiných specifických 
podmínkách. 

Pro činnost v oblasti bezpečnostních služeb má základní orientace v problematice práva zásadní 
význam, neboť tato činnost velmi často může vést ke kolizi s právními předpisy – nebo naopak svým 
charakterem může být jedním ze způsobů zajištění jeho výkonu.  

Pro jednodušší pochopení vzniku, významu a systému uplatňování práva se následující část tohoto 
sylabu bude věnovat základní teorii práva. 

 
 

2.1 Objektivní právo; právní normy a právní vědomí, právo a morálka 

 
objektivní právo je soubor platných právních norem, v našem prostředí tedy soubor norem které 
jsou veřejně dostupné – jsou uveřejněny ve Sbírce zákonů. 

Existují rovněž systémy, které umožňují snadné dohledání potřebných právních norem v elektronické 
podobě.  
Nejznámější takový systém je Automatizovaný systém právních informací (známý jako ASPI). 

 
dva pohledy na právo: 

a) de lege lata – z hlediska platných právních norem 

b) de lege ferenda – z hlediska toho, které společenské vztahy by měly být regulovány pomocí 
platného práva a jaký by měl být obsah a způsob právní úpravy 

 

norma (pravidlo, regule) 
- má obecný charakter – vztahuje se na skupinu případů stejného druhu a neurčeného počtu 

- od ostatních obecných idejí se odlišují určitým jazykovým způsobem vyjádření jejich významu 
taková formulace, která vyjadřuje regulativní funkci myšlenky (smí být, je dovoleno…) 

- normativní funkci v právních předpisech mají i formulace, které v běžném jazyku tento význam 

nemají 
 
druhy norem: 

- právní normy 
- normy technické, ekonomické,  
- politické,  

- mravní, náboženské, estetické, etikety 
 
lex artis – normy existují pro každé povolání, k jehož výkonu se vyžaduje určitá specializace nejsou 

právní, ale mohou mít význam pro vyvozování právní způsobilosti – např. výkon povolání lékaře. 
 
 

 

 
Právní normy jsou pravidla chování, která jsou v daném státě uznána za právně závazná  
a jejich zachování je vynutitelné veřejnou mocí. 

 

 
 

Právní normy se od ostatních pravidel chování odlišují : 

 
a) mají zvláštní formu – tu, kterou stát uznává za formu norem právně závazných 

- prameny práva – ve formálním smyslu formy, jichž musí nabýt pravidla chování, aby byla 

právně platná 



Profesní školení Národní soustavy kvalifikací – 68-008-E - STRÁŽNÝ 

© - Private Service spol. s r.o. 9 

- právní normy jsou normy vydané nebo potvrzené státem (stát ale vydává nejen právní 

normy – např. doporučení, rady, upozornění, prohlášení, výzvy – mohou mít povahu 
politických, ekonomických i jen mravních norem) 

- nejsou to jakékoli ideje obsažené v aktech státních orgánů 

 
b) jejich zachování je vynutitelné 

- právo je nástrojem donucení (ale i prostředkem omezení donucení) 

- donucení, tedy hrozba násilím (případně použití násilí) 
- uplatňovat prostředky donucení jsou povolány jen orgány veřejné moci, k tomu 

zmocněné právními normami (státní orgány, orgány územních samosprávných celků) 

- ve zvláštních případech je dovolena svépomoc 
- je-li ve státě prosazována legalita (zákonnost) – uplatňuje se donucení jen v případech 

porušení práva; podmínky a způsob donucení mají být stanoveny právními normami 

- chybí-li právní forma a použije-li se státního donucení, jde o porušení zákonnosti 
- vyžadováno, aby příslušné státní orgány aplikovaly donucovací opatření při každém 

takovém porušení práva 
 
tzv.leges imperfectae - pravidla mají formu práva, ale nejsou právními normami v pravém smyslu, 

protože neexistuje žádné ustanovení o státním donucení v případě jejich porušení. 
 
 

právní vědomí jsou obecné (společenské) představy o právu a názory na právo. Je to jeden 
z významných z faktorů ovlivňující společenskou míru dodržování nebo porušování práva. 

 

Základními složkami obecného právního vědomí jsou : 
 
znalost práva – resp. představy lidí o platném právu 

- představy o tom, co je právní a co protiprávní; jaké chování je právně vynutitelné 
veřejnou mocí 

- nemusí se krýt s platným právem 

- v moderním státě – formálně je znalost platného práva dostupná všem 
- lidé se obvykle dozvídají o platném právu zprostředkovaně (tisk, rozhlas, televize) či ze 

zkušeností, nutnosti řešit nějaký problém 
- zásada ignoratia legis non excusat (neznalost zákona neomlouvá…) 
- stabilita práva 

- znalost práva – jedním z důležitých předpokladů realizací práva, ale ne jedinou a hlavní 
podmínkou 

- větší soulad právního vědomí a práva - odpovídá-li právo životním podmínkám 

- odlišuje se účinnost právní normy v právním smyslu (okamžik, kdy z právní normy               
za stanovených podmínek vyplívají oprávnění a právní povinnosti pro příslušné subjekty) 
od účinnosti v sociologickém smyslu 

- zajišťování informovanosti – naléhavější spíše u veřejnoprávních metod úpravy  
 

akceptace práva , tedy názory na to, co je spravedlivé a co nespravedlivé. Obecné (společensky 

akceptované) hodnocení platného práva jako dobrého nebo špatného. 
 
právo a morálka (mravnost) 

- právní normy se často shodují s jinými normami regulujícími chování – nejpříbuznější jsou 
mravní normy (právo je „minimum mravnosti“) 

- právo je přísnější než morálka, co se týče následků porušení pravidel ale musí být méně přísné 

než morálka, pokud jde o náročnost požadavků kladených na lidské chování  
- právo pokrývá užší okruh vztahů než morálka, ale zároveň poskytuje spolehlivější záruky               

a větší splnění závazků právem utvrzených 
- tlak veřejného mínění – soulad právních norem s mravním a právním vědomím přispívá 

k realizaci práva (schvaluje-li chování, které je v souladu s právem a odsuzuje ty, kdo právo 

porušují) 
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2.2 prameny práva – pojem, vysvětlení 

 
Prameny práva jsou zdroje, kterými právo a právní normy vznikají – vyplývají ze společensky 
akceptované nutnosti něco (vztah, stav, situaci, děj, atd.) upravit nějakým obecným, nebo specifickým 

předpisem. 
 
Existují čtyři hlavní druhy pramenů práva : 

- zákony a jiné normativní akty (právní předpisy) 
- právní obyčeje 
- soudní precedenty 

- normativní smlouvy 
 
U pramenů práva rozeznáváme tradiční dělení na : 

- psané – zákony a jiné normativní akty, normativní smlouvy, právnická literatura 
- nepsané – ostatní druhy 

 
Pro kontinentální právo, tedy i České, je charakteristické to,  že právo se zásadně tvoří normativními 
akty, uplatnění ostatní forem práva závisí na normativních aktech. 
Pro angloamerické právo je naopak charakteristické to, že normativní akty jsou také pramenem práva, 

na rozdíl od kontinentálního práva se zde rozsáhlé matérie upravují převážně soudními precedenty           
(již vydanými rozhodnutími). V některých anglosaských zemích jsou pramenem práva i obyčeje nebo 
právnická literatura (např. Anglie). 

 
 

2.3 právní normy - pojmy 

 
Ústava je druh ústavního zákona. Od ostatních ústavních zákonů se liší názvem a obsahem –              
jde o komplexní úpravu základních vztahů (jakoby kodifikace ústavního práva). 

 
Ústavní zákony jsou zvláštním druhem zákonů. Od obyčejných zákonů se odlišují formou i vyšším 
stupněm právní síly - vyšší právní síla je předpokladem k zavedení ústavního soudnictví, tedy 

přezkoumávání souladu zákonů s ústavními zákony. Ústavní zákony se vydávají na základě stejné 
legislativní procedury jako ostatní zákony, pro vydávání ústavních zákonů je stanovena zvláštní 
procedura 

 
Zákony (včetně ústavních zákonů) jsou základní druh normativních aktů. Lze jimi stanovit pravidla 

závazná pro jakékoli subjekty. Vydávání zákonů je výraz výsostné moci – státní suverenity, tedy 
nezávislosti na jakékoli jiné moci jak uvnitř tak vně hranic státu. 
 

Kodexy (zákoníky) nejsou zvláštním druhem pramenů práva. Jsou zde obsaženy a systematicky 
uspořádány normy celého určitého odvětví práva, tím usnadňují zvládnutí právní matérie, studium, 
interpretaci a aplikaci práva. Obsahují logické utřídění norem a obecná ustanovení, která jsou společná 

příslušným zvláštním a konkrétnějším ustanovení (obsaženými v kodexu nebo v ustanovení jiných 
zákonů). 
 

Novely jsou předpisy, kterými se pouze mění jiný předpisy - zpravidla reakce na dříve nepoznanou 
potřebu, nebo změnu stavu upravovaného problému. Nepřímá novela je zákon, kterým se ne 
výslovně, ale věcně mění nebo doplňuje jiný zákon. 

 
Prováděcí předpisy jsou normativní akty orgánů výkonné moci, mají povahu aktů odvozených. 
Jedná se o normy, které upravují způsob jakým má být dosaženo účelu již vydané zákonné normy. 

 
Vnitřní předpisy jsou interní normativní akty (směrnice). Směrnice nejsou prameny práva, normy 

v nich obsažené nejsou právními normami – i když mají normativní charakter. Obecně platí, že 
směrnice nesmějí být v rozporu s právními předpisy. Směrnice jsou závazné na základě normativních 
právních aktů a patří sem i tzv.statutární či organizační předpisy. Jsou závazné jen pro toho, kdo je na 
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základě zákona účastníkem jistého právního vztahu se subjektem, který tyto předpisy vydal (např. i 

zaměstnanec, cestující, pacienti, studenti). 
 
Historicky a společensky etablovaná odvětví práva v České republice, a pojmy se kterými 

se v můžeme v oblasti práva nejčastěji setkat: 
 

• ústavní právo 

• správní právo 
• finanční právo 

• občanské právo 
• rodinné právo 

• obchodní právo 

• pracovní právo 
• právo veřejného pojištění 

• právo sociálního zabezpečení 
• občanské/civilní právo procesní 

• mezinárodní právo soukromé 

• mezinárodní právo procesní 
• trestní právo hmotné 

• trestní právo procesní 
 

2.4 Závěr 
 

Jak vyplývá z předešlého krátkého úvodu do problematiky práva, je právo strukturovaným systémem 
který postihuje většinu oblastí našeho života. 
Pro profesní činnost strážného z této skutečnosti vyplývá řada pravidel, omezení, zásad a nezbytných 

regulačních nástrojů. 
Jako základní vždy musíme brát v úvahu, že pro výkon služby i jiných souvisejících činností jsou tyto 

předpisy uplatňovány zásadně podle své právní síly, a to v hierarchii : 
 

• Ústava České republiky 
• Ústavní zákony 

• Zákony 

• Vyhlášky 
• Nařízení 

• Interní normy společnosti – zaměstnavatele 
• Interní normy pro výkon služby ve specifických podmínkách – objektech, akcích, atd. 
 

 
2.5 Zákon č.1/1993 Sb. Ústava České republiky  
 

Čl.2 
 
(3) Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které 
stanoví zákon 
 
(4) Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon 
neukládá. 

 

 
2.6 Zákon č.2/1993 Sb. o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako 

součásti ústavního pořádku České republiky 

 
Čl.2. 

 
 (2)  Státní  moc  lze  uplatňovat  jen  v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, 
který zákon stanoví. 
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    (3)  Každý  může  činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon 
neukládá. 
 

Čl. 7 
 
    (1)  Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena může být jen v případech 
stanovených zákonem. 
 
 

Čl. 8 
 
 (1) Osobní svoboda je zaručena. 
 
 (3)  Obviněného  nebo  podezřelého z trestného činu je možno zadržet jen v případech  stanovených  
v  zákoně.  Zadržená  osoba musí být ihned seznámena s důvody  zadržení,  vyslechnuta  a nejpozději 
do 48 hodin propuštěna na svobodu nebo odevzdána  soudu.  Soudce  musí  zadrženou osobu do 24 
hodin od převzetí vyslechnout a rozhodnout o vazbě, nebo ji propustit na svobodu. 
 

Čl. 11 
 
    (1)  Každý  má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a 
ochranu. Dědění se zaručuje. 
 

Čl. 12 
 
    (1)  Obydlí  je  nedotknutelné. Není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu toho, kdo v něm bydlí. 
 
 

Čl. 24 
 
    Příslušnost ke kterékoli národnostní nebo etnické menšině nesmí být nikomu na újmu. 
 
 

Čl. 37 
 
    (1)  Každý  má  právo  odepřít  výpověď, jestliže by jí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě 
nebo osobě blízké. 
 

Čl. 39 
 
    Jen  zákon  stanoví, které jednání je trestným činem a jaký trest, jakož i jaké jiné újmy na právech 
nebo majetku, ze za jeho spáchání uložit. 
 

Čl. 40 
 
    (1) Jen soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy. 
    (2)  Každý,  proti  němuž  je  vedeno  trestní  řízení,  je  považován  za nevinného,  pokud  
pravomocným  odsuzujícím  rozsudkem  soudu nebyla jeho vina vyslovena. 

 

2.7 Zákon č.141/1961 Sb. trestní řád v platném znění 
 

§ 2 
Základní zásady trestního řízení 

 
(1) Nikdo nemůže být stíhán jinak než ze zákonných důvodů a způsobem, který stanoví tento zákon. 
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§ 8 
 
(1) Státní orgány, právnické a fyzické osoby jsou povinny bez zbytečného odkladu, a nestanoví-li 
zvláštní předpis jinak, i bez úplaty vyhovovat dožádáním orgánů činných v trestním řízení při plnění 
jejich úkolů. Státní orgány jsou dále povinny neprodleně oznamovat státnímu zástupci nebo policejním 
orgánům skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin. 
 

§ 12 
Výklad některých pojmů 

 
(1) Orgány činnými v trestním řízení se rozumějí soud, státní zástupce a policejní orgán. 
(2) Policejními orgány se rozumějí 
a) útvary Policie České republiky, 
b) Generální inspekce bezpečnostních sborů v řízení o trestných činech příslušníků Policie České 
republiky, příslušníků Vězeňské služby České republiky, celníků anebo zaměstnanců České republiky 
zařazených k výkonu práce v Policii České republiky, nebo o trestných činech zaměstnanců České 
republiky zařazených k výkonu práce ve Vězeňské službě České republiky anebo v Celní správě České 
republiky, spáchaných v souvislosti s plněním jejich pracovních úkolů, 
c) pověřené orgány Vězeňské služby České republiky v řízení o trestných činech osob ve výkonu 
vazby, trestu odnětí svobody a zabezpečovací detence, spáchaných ve vazební věznici, věznici nebo v 
ústavu pro výkon zabezpečovací detence, 
d) pověřené celní orgány v řízení o trestných činech spáchaných porušením 
1. celních předpisů a předpisů o dovozu, vývozu nebo průvozu zboží, a to i v případech, kdy se jedná 
o trestné činy příslušníků ozbrojených sil nebo bezpečnostních sborů, 
2. právních předpisů při umístění a pořízení zboží v členských státech Evropské unie, je-li toto zboží 
dopravováno přes státní hranice České republiky, 
3. daňových předpisů upravujících daň z přidané hodnoty, 
4. daňových předpisů v případech, kdy jsou celní orgány správcem daně podle jiných právních 
předpisů, 
e) pověřené orgány Vojenské policie v řízení o trestných činech příslušníků ozbrojených sil a osob, 
které páchají trestnou činnost proti příslušníkům ozbrojených sil ve vojenských objektech anebo proti 
vojenským objektům, vojenskému materiálu nebo ostatnímu majetku státu, s nímž jsou příslušné 
hospodařit Ministerstvo obrany nebo jím zřízené organizační složky státu nebo s nímž jsou příslušné 
hospodařit anebo s nímž mají právo hospodařit státní organizace zřízené nebo založené Ministerstvem 
obrany, 
f) pověřené orgány Bezpečnostní informační služby v řízení o trestných činech příslušníků 
Bezpečnostní informační služby, 
g) pověřené orgány Úřadu pro zahraniční styky a informace v řízení o trestných činech příslušníků 
Úřadu pro zahraniční styky a informace, 
h) pověřené orgány Vojenského zpravodajství v řízení o trestných činech příslušníků Vojenského 
zpravodajství, 
i) pověřené orgány Generální inspekce bezpečnostních sborů v řízení o trestných činech příslušníků 
Generální inspekce bezpečnostních sborů nebo o trestných činech zaměstnanců České republiky, 
zařazených k výkonu práce v Generální inspekci bezpečnostních sborů. 
Tím není dotčeno oprávnění státního zástupce podle § 157 odst. 2 písm. b). Není-li dále stanoveno 
jinak, jsou uvedené orgány oprávněny ke všem úkonům trestního řízení patřícím do působnosti 
policejního orgánu. 
(3) Kde tento zákon mluví o soudu, rozumí se tím podle povahy věci okresní soud, krajský soud, 
vrchní soud nebo Nejvyšší soud České republiky (dále jen "nejvyšší soud"). 
(4) Kde tento zákon mluví o okresním soudu, rozumí se tím i obvodní soud, popřípadě jiný soud se 
stejnou působností; kde tento zákon mluví o krajském soudu, rozumí se tím i městský soud v Praze. 
(5) Kde tento zákon mluví o okresním státním zástupci, rozumí se tím i obvodní státní zástupce, 
popřípadě jiný státní zástupce se stejnou působností, kde tento zákon mluví o krajském státním 
zástupci, rozumí se tím i městský státní zástupce v Praze. Státním zástupcem se rozumí i evropský 
pověřený žalobce, evropský žalobce a evropský nejvyšší žalobce v rozsahu jejich působnosti stanovené 
nařízením Rady (EU) 2017/1939, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu 
evropského veřejného žalobce. 
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(6) Stranou se rozumí ten, proti němuž se vede trestní řízení, zúčastněná osoba a poškozený a v řízení 
před soudem též státní zástupce a společenský zástupce; stejné postavení jako strana má i jiná osoba, 
na jejíž návrh nebo žádost se řízení vede nebo která podala opravný prostředek. 
 

§ 76 
Zadržení osoby podezřelé 

 
(1) Osobu podezřelou ze spáchání trestného činu může, je-li dán některým z důvodů vazby (§ 67), 
policejní orgán v naléhavých případech zadržet, i když dosud proti ní nebylo zahájeno trestní stíhání (§ 
160 odst. 1). K zadržení je třeba předchozího souhlasu státního zástupce. Bez takového souhlasu lze 
zadržení provést, jen jestliže věc nesnese odkladu a souhlasu předem nelze dosáhnout, zejména byla-
li osoba přistižena při trestném činu nebo zastižena na útěku. 
 
(2) Osobní svobodu osoby, která byla přistižena při trestném činu nebo bezprostředně 
poté, smí omezit kdokoli, pokud je to nutné ke zjištění její totožnosti, k zamezení útěku 
nebo k zajištění důkazů. Je však povinen tuto osobu předat ihned policejnímu orgánu; 
příslušníka ozbrojených sil může též předat nejbližšímu útvaru ozbrojených sil nebo 
správci posádky. Nelze-li takovou osobu ihned předat, je třeba některému z uvedených 
orgánů omezení osobní svobody bez odkladu oznámit. 
 
(3) Policejní orgán, který provedl zadržení, zadrženou osobu vyslechne a o výslechu sepíše protokol, v 
němž označí místo, čas a bližší okolnosti zadržení a uvede osobní údaje zadržené osoby, jakož i 
podstatné důvody zadržení. 
 
(4) Policejní orgán, který zadržení provedl nebo kterému byla podle odstavce 2 odevzdána osoba 
přistižená při trestném činu, ji propustí bezodkladně na svobodu v případě, že bude podezření 
rozptýleno nebo důvody zadržení z jiné příčiny odpadnou. Nepropustí-li zadrženou osobu na svobodu, 
předá státnímu zástupci protokol o jejím výslechu s vyhotovením usnesení o zahájení trestního stíhání 
(§ 160) a další důkazní materiál tak, aby státní zástupce popřípadě mohl podat návrh na vzetí do 
vazby. Návrh musí policejní orgán podat bez odkladu, aby osoba zadržená podle tohoto zákona mohla 
být odevzdána soudu nejpozději do 48 hodin od tohoto zadržení; jinak musí být propuštěna na 
svobodu. 
 
(5) Ustanovení § 33 odst. 1, § 91, 92, 93 a 95 je třeba přiměřeně dbát i tehdy, jestliže je zadržená 
osoba vyslýchána v době, kdy ještě proti ní nebylo zahájeno trestní stíhání (§ 160). 
 
(6) Zadržený podezřelý má právo požadovat, aby obhájce byl přítomen při jeho výslechu podle 
odstavce 3, ledaže je obhájce ve lhůtě uvedené v odstavci 4 nedosažitelný. 
 

§ 76b 

                                                      Práva zadržené osoby 
 

Zadržená osoba má právo zvolit si obhájce, mluvit s ním bez přítomnosti třetí osoby a radit se s ním již 
v průběhu zadržení. Zadržená osoba má dále právo na své náklady komunikovat prostřednictvím 
písemných sdělení nebo telefonu s osobou, kterou sama určí, je-li to technicky možné a pokud to 
okolnosti umožňují, zejména neohrozí-li to dosažení účelu trestního řízení nebo nebrání-li tomu zájem 
na ochraně oběti; tato komunikace podléhá kontrole. Zadržený cizinec má právo, aby byl o jeho 
zadržení vyrozuměn konzulární úřad státu, jehož je občanem, a právo na komunikaci s tímto 
konzulárním úřadem. Nemá-li zadržený cizinec dostatek finančních prostředků, komunikace s 
konzulárním úřadem se mu umožní bezplatně. O těchto právech je třeba zadrženou osobu poučit a 
poskytnout jí plnou možnost jejich uplatnění. 
 

§ 158 
 
Policejní orgán je povinen na základě vlastních poznatků, trestních oznámení i podnětů jiných osob a 
orgánů, na jejichž podkladě lze učinit závěr o podezření ze spáchání trestného činu, učinit všechna 
potřebná šetření a opatření k odhalení skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, a 



Profesní školení Národní soustavy kvalifikací – 68-008-E - STRÁŽNÝ 

© - Private Service spol. s r.o. 15 

směřující ke zjištění jeho pachatele; je povinen činit též nezbytná opatření k předcházení trestné 
činnosti. Policejní orgán informuje státního zástupce o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl 
spáchán trestný čin, u něhož by Úřad evropského veřejného žalobce mohl vykonat svou pravomoc v 
souladu s čl. 22 a čl. 25 odst. 2 a 3 nařízení Rady (EU) 2017/1939. Pověřené orgány Vězeňské služby 
České republiky neprodleně informují Generální inspekci bezpečnostních sborů, jakmile zahájí takové 
šetření. 
 
(2) Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, je povinen přijímat 
státní zástupce a policejní orgán. Přitom je povinen oznamovatele poučit o odpovědnosti za vědomě 
nepravdivé údaje, a pokud o to oznamovatel požádá, do jednoho měsíce od oznámení jej vyrozumět o 
učiněných opatřeních. 
 
(3) O zahájení úkonů trestního řízení k objasnění a prověření skutečností důvodně nasvědčujících 
tomu, že byl spáchán trestný čin, sepíše policejní orgán neprodleně záznam, ve kterém uvede 
skutkové okolnosti, pro které řízení zahajuje, a způsob, jakým se o nich dověděl. Opis záznamu zašle 
do 48 hodin od zahájení trestního řízení státnímu zástupci. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, policejní 
orgán záznam sepíše po provedení potřebných neodkladných a neopakovatelných úkonů. K objasnění 
a prověření skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, opatřuje policejní  
orgán potřebné podklady a nezbytná vysvětlení a zajišťuje stopy trestného činu. V rámci toho je 
oprávněn, kromě úkonů uvedených v této hlavě, zejména : 
 

a) vyžadovat vysvětlení od fyzických a právnických osob a státních orgánů, 
b) vyžadovat odborné vyjádření od příslušných orgánů, a je-li toho pro posouzení věci třeba, též 

znalecké posudky, 
c) obstarávat potřebné podklady, zejména spisy a jiné písemné materiály, 
d) provádět ohledání věci a místa činu, 
e) vyžadovat za podmínek uvedených v § 114 provedení zkoušky krve nebo jiného podobného 

úkonu, včetně odběru potřebného biologického materiálu, 
f) pořizovat zvukové a obrazové záznamy osob, za podmínek stanovených v § 114 snímat 

daktyloskopické otisky, provádět osobou téhož pohlaví nebo lékařem prohlídku těla a jeho 
zevní měření, jestliže je to nutné ke zjištění totožnosti osoby nebo ke zjištění a zachycení stop 
nebo následků činu, 

g) za podmínek stanovených v § 76 zadržet podezřelou osobu, 
h) za podmínek stanovených v § 78 až 81 činit rozhodnutí a opatření v těchto ustanoveních 

naznačená, 
i) způsobem uvedeným v hlavě čtvrté provádět neodkladné nebo neopakovatelné úkony, pokud 

podle tohoto zákona jejich provedení nepatří do výlučné pravomoci jiného orgánu činného v 
trestním řízení. 

 
 
2.8 Zákon č. 40/2009 Sb. trestní zákoník v platném znění 

 
§ 13 

Trestný čin 
 

(1) Trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky 
uvedené v takovém zákoně. 
(2) K trestní odpovědnosti za trestný čin je třeba úmyslného zavinění, nestanoví-li trestní zákon 
výslovně, že postačí zavinění z nedbalosti. 

§ 14 
Přečiny a zločiny 

 
(1) Trestné činy se dělí na přečiny a zločiny. 
(2) Přečiny jsou všechny nedbalostní trestné činy a ty úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon 
stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby do pěti let. 
(3) Zločiny jsou všechny trestné činy, které nejsou podle trestního zákona přečiny; zvlášť závažnými 
zločiny jsou ty úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí 
trestní sazby nejméně deset let. 
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Zavinění 

 
§ 15 
Úmysl 

 
(1) Trestný čin je spáchán úmyslně, jestliže pachatel 
a) chtěl způsobem uvedeným v trestním zákoně porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým 
zákonem, nebo 
b) věděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, a pro případ, že je 
způsobí, byl s tím srozuměn. 
(2) Srozuměním se rozumí i smíření pachatele s tím, že způsobem uvedeným v trestním zákoně může 
porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým zákonem. 

 
§ 16 

Nedbalost 
 

(1) Trestný čin je spáchán z nedbalosti, jestliže pachatel 
a) věděl, že může způsobem uvedeným v trestním zákoně porušit nebo ohrozit zájem chráněný 
takovým zákonem, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že takové porušení nebo ohrožení 
nezpůsobí, nebo 
b) nevěděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, ač o tom vzhledem k 
okolnostem a k svým osobním poměrům vědět měl a mohl. 
(2) Trestný čin je spáchán z hrubé nedbalosti, jestliže přístup pachatele k požadavku náležité 
opatrnosti svědčí o zřejmé bezohlednosti pachatele k zájmům chráněným trestním zákonem. 
 
 

OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ PROTIPRÁVNOST ČINU 
 

§ 28 
Krajní nouze 

 
(1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému trestním 
zákonem, není trestným činem. 
(2) Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak anebo 
způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil, anebo byl 
ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet. 

§ 29 
Nutná obrana 

 
(1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný 
trestním zákonem, není trestným činem. 
(2) Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku. 

 
§ 30 

Svolení poškozeného 
 

(1) Trestný čin nespáchá, kdo jedná na základě svolení osoby, jejíž zájmy, o nichž tato osoba může 
bez omezení oprávněně rozhodovat, jsou činem dotčeny. 
(2) Svolení podle odstavce 1 musí být dáno předem nebo současně s jednáním osoby páchající čin 
jinak trestný, dobrovolně, určitě, vážně a srozumitelně; je-li takové svolení dáno až po spáchání činu, 
je pachatel beztrestný, mohl-li důvodně předpokládat, že osoba uvedená v odstavci 1 by tento souhlas 
jinak udělila vzhledem k okolnostem případu a svým poměrům. 
(3) S výjimkou případů svolení k lékařským zákrokům, které jsou v době činu v souladu s právním 
řádem a poznatky lékařské vědy a praxe, nelze za svolení podle odstavce 1 považovat souhlas k 
ublížení na zdraví nebo usmrcení. 
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§ 31 

Přípustné riziko 
 

(1) Trestný čin nespáchá, kdo v souladu s dosaženým stavem poznání a informacemi, které měl v 
době svého rozhodování o dalším postupu, vykonává v rámci svého zaměstnání, povolání, postavení 
nebo funkce společensky prospěšnou činnost, kterou ohrozí nebo poruší zájem chráněný trestním 
zákonem, nelze-li společensky prospěšného výsledku dosáhnout jinak. 
(2) Nejde o přípustné riziko, jestliže taková činnost ohrozí život nebo zdraví člověka, aniž by jím byl 
dán k ní v souladu s jiným právním předpisem souhlas, nebo výsledek, k němuž směřuje, zcela zřejmě 
neodpovídá míře rizika, anebo provádění této činnosti zřejmě odporuje požadavkům jiného právního 
předpisu, veřejnému zájmu, zásadám lidskosti nebo se příčí dobrým mravům. 

 
§ 32 

Oprávněné použití zbraně 
 

Trestný čin nespáchá, kdo použije zbraně v mezích stanovených jiným právním předpisem. 
 

§ 111 
K pojmu trestného činu 

 
Trestným činem se rozumí jen čin soudně trestný, a pokud z jednotlivého ustanovení trestního zákona 
nevyplývá něco jiného, též příprava k trestnému činu, pokus trestného činu, organizátorství, návod a 
pomoc. 
 

§ 117 
Veřejné spáchání trestného činu 

 
Trestný čin je spáchán veřejně, jestliže je spáchán 
a) obsahem tiskoviny nebo rozšiřovaného spisu, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou 
počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, nebo 
b) před nejméně třemi osobami současně přítomnými. 

 
§ 118 

Spáchání trestného činu se zbraní 
 

Trestný čin je spáchán se zbraní, jestliže pachatel nebo s jeho vědomím některý ze spolupachatelů 
užije zbraně k útoku, k překonání nebo zamezení odporu anebo jestliže ji k tomu účelu má u sebe; 
zbraní se tu rozumí, pokud z jednotlivého ustanovení trestního zákona nevyplývá něco jiného, cokoli, 
čím je možno učinit útok proti tělu důraznějším. 

 
§ 119 

Spáchání trestného činu násilím 
 

Trestný čin je spáchán násilím i tehdy, je-li spáchán na osobě, kterou pachatel uvedl do stavu 
bezbrannosti lstí nebo jiným podobným způsobem. 

 
§ 120 

Uvedení někoho v omyl a využití něčího omylu prostřednictvím technického zařízení 
 

Uvést někoho v omyl či využít něčího omylu lze i provedením zásahu do počítačových informací nebo 
dat, zásahu do programového vybavení počítače nebo provedením jiné operace na počítači, zásahu do 
elektronického nebo jiného technického zařízení, včetně zásahu do předmětů sloužících k ovládání 
takového zařízení, anebo využitím takové operace či takového zásahu provedeného jiným. 
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§ 121 
Vloupání 

 
Vloupáním se rozumí vniknutí do uzavřeného prostoru lstí, nedovoleným překonáním uzamčení nebo 
překonáním jiné jistící překážky s použitím síly. 

 
§ 130 

Návyková látka 
 

Návykovou látkou se rozumí alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé 
nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální  
chování. 
 

§ 137 
Stanovení výše škody 

 
Při stanovení výše škody se vychází z ceny, za kterou se věc, která byla předmětem útoku, v době a v 
místě činu obvykle prodává. Nelze-li takto výši škody zjistit, vychází se z účelně vynaložených nákladů 
na obstarání stejné nebo obdobné věci nebo uvedení věci v předešlý stav. 

 
§ 138 

Hranice výše škody, prospěchu, nákladů k odstranění poškození životního prostředí a hodnoty věci 

 
(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí 
a) škodou nikoli nepatrnou škoda dosahující částky nejméně 10000 Kč, 
b) škodou nikoli malou škoda dosahující částky nejméně 50000 Kč, 
c) větší škodou škoda dosahující částky nejméně 100000 Kč, 
d) značnou škodou škoda dosahující částky nejméně 1000000 Kč a 
e) škodou velkého rozsahu škoda dosahující částky nejméně 10000000 Kč. 
(2) Částek uvedených v odstavci 1 se užije obdobně pro určení výše prospěchu, nákladů k odstranění 
následků poškození životního prostředí a hodnoty věci. 
 

§ 134 
 

Věcí se rozumí i ovladatelná přírodní síla. Ustanovení o věcech se vztahují i na živá zvířata a 
zpracované oddělené části lidského těla, nevyplývá-li z jednotlivých ustanovení trestního zákona něco 
jiného. 
 
 

2.9 Zákon č.251/2016 Sb. o některých přestupcích v platném znění 
 

Skutkové podstaty přestupků jsou v prostředí českého práva, na rozdíl od skutkových 
podstat trestných činů, rozptýleny do mnoha zákonů. Jako příklad lze uvést stavební 
zákon, zákon na ochranu zdraví, zákon o policii České republiky a další.  

Pro činnost strážných je podstatná znalost skutkových podstat vybraných přestupků ze 
zákona č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích. Než přejdeme k citaci zmíněného 
zákona, je třeba poznamenat, že vedle zákona o některých přestupcích je v současné 

době v platnosti také zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.  
 
V tomto zákoně je mimo jiné vymezeno následující: 

 
§ 1 

Předmět úpravy 
 

Tento zákon upravuje podmínky odpovědnosti za přestupek, druhy správních trestů a ochranných 
opatření a zásady pro jejich ukládání, postup před zahájením řízení o přestupku a postup v řízení o 
přestupku. 
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§ 5 

Přestupek 
 

Přestupkem je společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za přestupek výslovně označen a 
který vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin. 
 

§ 6 
Pokus přestupku 

 
(1) Pokus přestupku je jednání fyzické osoby, které bezprostředně směřuje k dokonání přestupku a 
kterého se fyzická osoba dopustila v úmyslu přestupek spáchat, jestliže k dokonání přestupku nedošlo. 
(2) Pokus přestupku je též jednání právnické nebo podnikající fyzické osoby, které bezprostředně 
směřuje k dokonání přestupku, jestliže k dokonání přestupku nedošlo. 
(3) Pokus přestupku je trestný, pokud tak stanoví zákon, a to stejně jako dokonaný přestupek. 
(4) Odpovědnost za pokus přestupku zanikne, jestliže pachatel od dokonání přestupku dobrovolně 
upustil a odstranil nebezpečí, které jeho jednáním vzniklo zájmu chráněnému zákonem; tím není 
dotčena odpovědnost pachatele za jiný dokonaný přestupek, který již jednáním uvedeným v odstavci 1 
nebo 2 spáchal. 

§ 7 
Pokračování v přestupku 

 
Pokračováním v přestupku se rozumí takové jednání, jehož jednotlivé dílčí útoky vedené jednotným 
záměrem naplňují skutkovou podstatu stejného přestupku, jsou spojeny stejným nebo podobným 
způsobem provedení, blízkou souvislostí časovou a souvislostí v předmětu útoku. 

 
§ 8 

Trvající přestupek 
 

Trvající přestupek je takový přestupek, jehož znakem je jednání pachatele spočívající ve vyvolání a 
následném udržování protiprávního stavu nebo jednání pachatele spočívající v udržování protiprávního 
stavu, který nebyl pachatelem vyvolán. 
 

§ 13 
Fyzická osoba jako pachatel 

 
(1) Fyzická osoba je pachatelem, jestliže svým zaviněným jednáním naplnila znaky přestupku nebo 
jeho pokusu, je-li trestný. 
(2) Pachatelem je též fyzická osoba, která ke spáchání přestupku užila jiné fyzické osoby, jež není 
odpovědná za přestupek pro nedostatek věku nebo nepříčetnost anebo proto, že svým jednáním 
naplnila podmínky nutné obrany nebo krajní nouze nebo jiné okolnosti vylučující protiprávnost. 
(3) Pachatelem je též fyzická osoba, která ke spáchání přestupku užila právnické osoby, která není za 
přestupek odpovědná. 
(4) Stanoví-li tak zákon, je pachatelem rovněž fyzická osoba, která úmyslně 
a) zosnovala nebo řídila spáchání přestupku (organizátor), 
b) vzbudila v jiném rozhodnutí spáchat přestupek (návodce), nebo 
c) umožnila nebo usnadnila jinému spáchání přestupku (pomocník), 
jde-li o dokonaný přestupek nebo jeho pokus, je-li trestný. 
 

§ 15 
Zavinění 

 
(1) K odpovědnosti fyzické osoby za přestupek se vyžaduje zavinění. Postačí zavinění z nedbalosti, 
nestanoví-li zákon výslovně, že je třeba úmyslného zavinění. 
(2) Přestupek je spáchán úmyslně, jestliže pachatel 
a) chtěl svým jednáním porušit nebo ohrozit zájem chráněný zákonem, nebo 
b) věděl, že svým jednáním může porušit nebo ohrozit zájem chráněný zákonem, a pro případ, že jej 
poruší nebo ohrozí, s tím byl srozuměn. 
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(3) Přestupek je spáchán z nedbalosti, jestliže pachatel 
a) věděl, že svým jednáním může porušit nebo ohrozit zájem chráněný zákonem, ale bez přiměřených 
důvodů spoléhal na to, že tento zájem neporuší nebo neohrozí, nebo 
b) nevěděl, že svým jednáním může porušit nebo ohrozit zájem chráněný zákonem, ač to vzhledem k 
okolnostem a svým osobním poměrům vědět měl a mohl. 
 

§ 18 
Věk 

 
Za přestupek není odpovědný ten, kdo v době jeho spáchání nedovršil patnáctý rok svého věku. 
 
 
Jak je patrné z citace § 1 z. č. 250/2016 Sb. je možné spatřovat v tomto zákoně jistou obdobu 

s trestním řádem, jakožto právní normou upravující trestní řízení. 
 
  

§ 24 
Krajní nouze 

 
(1) Čin jinak trestný jako přestupek není přestupkem, jestliže jím někdo odvrací nebezpečí přímo 
hrozící zájmu chráněnému zákonem. 
(2) Nejde o krajní nouzi, jestliže toto nebezpečí bylo možno za daných okolností odvrátit jinak nebo 
následek tímto odvracením způsobený je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který 
hrozil, anebo byl-li ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet. 

 
§ 25 

Nutná obrana 
 

(1) Čin jinak trestný jako přestupek není přestupkem, jestliže jím někdo odvrací přímo hrozící nebo 
trvající útok na zájem chráněný zákonem. 
(2) Nejde o nutnou obranu, byla-li tato obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku. 
 
Přestupky se kterými se pracovníci civilního bezpečnostního sektoru při výkonu svého povolání 
setkávají nejčastěji, jsou vymezeny skutkovými podstatami, které konkrétní jednání pachatele za 
přestupek označují, v zákoně č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích. 
 
 

§ 5 
Přestupky proti veřejnému pořádku 

 
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 
a) neuposlechne výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci, 
b) zneváží postavení úřední osoby při výkonu její pravomoci, 
c) maří vykázání ze společného obydlí provedené podle zákona o Policii České republiky nebo 
rozhodnutí soudu o předběžném opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí podle zákona o 
zvláštních řízeních soudních, 
d) poruší noční klid, 
e) vzbudí veřejné pohoršení, 
f) znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo 
zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství, 
g) poškodí nebo neoprávněně zabere veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně 
prospěšné zařízení, jde-li o případy, které nelze postihnout podle jiných zákonů, 
h) úmyslně zničí, poškodí, znečistí nebo neoprávněně odstraní, zamění, pozmění, zakryje nebo 
přemístí turistickou značku nebo jiné orientační označení, 
i) poruší podmínky uložené na ochranu veřejného pořádku při konání sportovních, kulturních, pietních 
a jiných společenských akcí anebo v místech určených k rekreaci, turistice nebo pohřbívání, nebo 
j) cestou na organizované sportovní utkání, v místě takového utkání nebo cestou zpět z takového 
utkání má obličej zakrytý způsobem ztěžujícím nebo znemožňujícím její identifikaci. 
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(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 
a) poruší noční klid, 
b) znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo 
zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství, 
c) poškodí nebo neoprávněně zabere veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně 
prospěšné zařízení, jde-li o případy, které nelze postihnout podle jiných zákonů, 
d) zničí, poškodí, znečistí nebo neoprávněně odstraní, zamění, pozmění, zakryje nebo přemístí 
turistickou značku nebo jiné orientační označení, nebo 
e) poruší podmínky uložené na ochranu veřejného pořádku při konání sportovních, kulturních, pietních 
a jiných společenských akcí anebo v místech určených k rekreaci, turistice nebo pohřbívání. 
(3) Za přestupek lze uložit pokutu do 
a) 5000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. h) nebo odstavce 2 písm. d), 
b) 10000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), d), e), i) nebo j) anebo odstavce 2 
písm. a) nebo e), 
c) 20000 Kč, jde-li přestupek podle odstavce 1 písm. c) nebo f) anebo odstavce 2 písm. b), nebo 
d) 50000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. g) nebo odstavce 2 písm. c). 
(4) Je-li přestupek podle odstavce 1 nebo 2, s výjimkou přestupku podle odstavce 1 písm. h) a 
odstavce 2 písm. d), spáchán opakovaně po nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku podle stejného 
odstavce, uloží se pokuta do 
a) 15000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), d), e), i) nebo j) anebo odstavce 2 
písm. a) nebo e), 
b) 30000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) nebo f) anebo odstavce 2 písm. b), nebo 
c) 75000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. g) nebo odstavce 2 písm. c). 
(5) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit omezující opatření. 
(6) Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny. Obec může obecně 
závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo 
rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba 
nočního klidu dodržována. 
 

§ 7 
Přestupky proti občanskému soužití 

 
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 
a) jinému ublíží na cti tím, že ho zesměšní nebo ho jiným způsobem hrubě urazí, 
b) jinému ublíží na zdraví, nebo 
c) úmyslně naruší občanské soužití tak, že 
1. jinému vyhrožuje újmou na zdraví, 
2. jiného nepravdivě obviní z přestupku, 
3. se vůči jinému dopustí schválnosti, nebo 
4. se vůči jinému dopustí jiného hrubého jednání. 
(2) Právnická osoba se dopustí přestupku tím, že 
a) jinému ublíží na cti tím, že ho zesměšní nebo ho jiným způsobem hrubě urazí, 
b) naruší občanské soužití tak, že 
1. jiného nepravdivě obviní z přestupku, 
2. se vůči jinému dopustí schválnosti, nebo 
3. se vůči jinému dopustí jiného hrubého jednání. 
(3) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 
a) omezuje nebo znemožňuje příslušníku národnostní menšiny výkon práv příslušníků národnostních 
menšin, nebo 
b) způsobí jinému újmu pro jeho příslušnost k národnostní menšině nebo pro jeho etnický původ, pro 
jeho rasu, barvu pleti, pohlaví, sexuální orientaci, jazyk, víru nebo náboženství, věk, zdravotní 
postižení, pro jeho politické nebo jiné smýšlení, členství nebo činnost v politických stranách nebo 
politických hnutích, odborových organizacích nebo jiných sdruženích, pro jeho sociální původ, majetek, 
rod, zdravotní stav anebo pro jeho rodinný stav. 
(4) Za přestupek lze uložit pokutu do 
a) 10000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo odstavce 2 písm. a), nebo 
b) 20000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo c), odstavce 2 písm. b) nebo odstavce 
3. 
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(5) Je-li přestupek podle odstavců 1 až 3 spáchán opakovaně po nabytí právní moci rozhodnutí o 
přestupku podle stejného odstavce, uloží se pokuta do 
a) 15000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo odstavce 2 písm. a), nebo 
b) 30000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo c), odstavce 2 písm. b) nebo odstavce 
3. 
(6) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit omezující opatření. Dopustí-li se přestupku podle odstavce 
3 fyzická osoba, lze jí uložit omezující opatření. 
(7) Řízení o přestupku podle odstavce 1 písm. b) nebo c) anebo odstavce 2 písm. b) spáchaném mezi 
osobami blízkými anebo o přestupku podle odstavce 1 písm. a) nebo odstavce 2 písm. a) lze zahájit a 
v již zahájeném řízení pokračovat pouze se souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku. 
(8) Při projednávání přestupku podle odstavce 1 písm. a) nebo odstavce 2 písm. a) se správní orgán 
pokusí obviněného a osobu, jíž bylo ublíženo na cti, usmířit. Dojde-li k usmíření, správní orgán řízení 
usnesením zastaví. 
 

§ 8 
Přestupky proti majetku 

 
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že úmyslně 
a) způsobí škodu na cizím majetku 
1. krádeží, 
2. zpronevěrou, 
3. podvodem, nebo 
4. zničením nebo poškozením věci z takového majetku; 
pokus tohoto přestupku je trestný, 
b) neoprávněně užívá cizí majetek, 
c) přisvojí si cizí věc nálezem nebo jinak bez přivolení oprávněné osoby, nebo 
d) ukryje, užívá nebo na sebe anebo na jiného převede věc, která byla získána přestupkem 
spáchaným jinou osobou, nebo to, co za takovou věc bylo opatřeno. 
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 
a) způsobí škodu na cizím majetku 
1. krádeží, 
2. zpronevěrou, 
3. podvodem, nebo 
4. zničením nebo poškozením věci z takového majetku; 
pokus tohoto přestupku je trestný, 
b) neoprávněně užívá cizí majetek, 
c) přisvojí si cizí věc nálezem nebo jinak bez přivolení oprávněné osoby, nebo 
d) ukryje, užívá nebo na sebe anebo na jiného převede věc, která byla získána přestupkem 
spáchaným jinou osobou, nebo to, co za takovou věc bylo opatřeno. 
(3) Přestupku podle odstavce 1 písm. a) se dopustí též organizátor, návodce nebo pomocník. 
(4) Za přestupek podle odstavců 1 až 3 lze uložit pokutu do 50000 Kč. 
(5) Je-li přestupek podle odstavců 1 až 3 spáchán opakovaně po nabytí právní moci rozhodnutí o 
přestupku podle stejného odstavce, uloží se pokuta do 70000 Kč. 
(6) Za přestupek podle odstavce 1 nebo 3 lze uložit omezující opatření. 
(7) Řízení o přestupku podle odstavce 1 nebo 3 spáchaném mezi osobami blízkými lze zahájit a v již 
zahájeném řízení pokračovat pouze se souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku. 
 
 

2.10 Zákon č.455/1991 Sb. živnostenský zákon v platném znění 
 

Vybrané koncesované živnosti z přílohy č. 3 k zákonu č. 455/1991 Sb. 
Předmět 
podnikání 

Požadovaná odborná a jiná 
zvláštní způsobilost podle 
§ 27 odst. 1 a 2 

Podmínky, jejichž splnění 
se vyžaduje podle 
§ 27 odst. 3 

Orgán 
státní 
správy, 
který se 
vyjadřuje 
k žádosti 

Poznámka 
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o koncesi 

Ostraha 
majetku a 
osob 
 
 
 
 
 
Služby 
soukromých 
detektivů 

a) vysokoškolské vzdělání, nebo 
b) vyšší odborné vzdělání 
právnického, bezpečnostního 
nebo obdobného zaměření, nebo 
c) střední vzdělání s maturitní 
zkouškou v oboru bezpečnostním 
nebo právním a 3 roky praxe v 
oboru, nebo 
d) střední vzdělání s maturitní 
zkouškou, 3 roky praxe v oboru a 
osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný 
doklad o odborné kvalifikaci pro 
příslušnou pracovní činnost 
vydaný zařízením akreditovaným 
podle zvláštních právních 
předpisů, zařízením 
akreditovaným Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy, 
nebo ministerstvem, do jehož 
působnosti patří odvětví, v němž 
je živnost provozována, nebo 
e) střední vzdělání s maturitní 
zkouškou, 3 roky praxe v oboru a 
profesní kvalifikace pro činnost 
strážný podle zvláštního právního 
předpisu*); 
 
a) vysokoškolské vzdělání a 1 rok 
praxe v oboru, nebo 
b) vyšší odborné vzdělání 
právnického, bezpečnostního 
nebo obdobného zaměření a 1 rok 
praxe v oboru, nebo 
c) střední vzdělání s maturitní 
zkouškou v oboru bezpečnostním 
nebo právním a 3 roky praxe v 
oboru, nebo 
d) střední vzdělání s maturitní 
zkouškou, 3 roky praxe v oboru a 
osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný 
doklad o odborné kvalifikaci pro 
příslušnou pracovní činnost 
vydaný zařízením akreditovaným 
podle zvláštních právních 
předpisů, zařízením 
akreditovaným Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy, 
nebo ministerstvem, do jehož 
působnosti patří odvětví, v němž 
je živnost provozována, nebo 
e) střední vzdělání s maturitní 
zkouškou, 3 roky praxe v oboru a 
profesní kvalifikace pro činnost 
detektiv koncipient podle 
zvláštního právního předpisu*) 

spolehlivost podnikatele, 
statutárního orgánu nebo 
členů statutárního 
orgánu**) a 
bezúhonnost všech 
osob, které pro 
podnikatele 
předmětnou činnost 
vykonávají (§ 6 odst. 2 
zákona č. 455/1991 Sb., 
ve znění zákona č. 
155/2010 Sb.); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
spolehlivost podnikatele, 
statutárního orgánu nebo 
členů statutárního 
orgánu**) a bezúhonnost 
všech osob, které pro 
podnikatele předmětnou 
činnost vykonávají (§ 6 
odst. 2 zákona č. 
455/1991 Sb., ve znění 
zákona č. 155/2010 Sb.) 

 
*) zákon č. 
179/2006 Sb., 
ve znění 
pozdějších 
předpisů, 
**) § 1 odst. 5 
zákona č. 
451/1991 Sb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
*) zákon č. 
179/2006 Sb., 
ve znění 
pozdějších 
předpisů, **) § 
1 odst. 5 
zákona č. 
451/1991 Sb. 

 
 
 



Profesní školení Národní soustavy kvalifikací – 68-008-E - STRÁŽNÝ 

© - Private Service spol. s r.o. 24 

§ 6 
Všeobecné podmínky provozování živnosti 

 
(1) Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami, pokud tento zákon nestanoví 
jinak, jsou 
a) plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého 
k samostatnému provozování podnikatelské činnosti, a 
b) bezúhonnost. 
(2) Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje osoba, která byla pravomocně odsouzena 
pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním, 
anebo s předmětem podnikání, o který žádá nebo který ohlašuje, pokud se na ni nehledí, jako by 
nebyla odsouzena. 
(3) Bezúhonnost se prokazuje u občanů České republiky výpisem z evidence Rejstříku trestů a u osob, 
které jsou občany jiného členského státu Evropské unie, doklady podle § 46 odst. 1 písm. a). U osob, 
které nejsou občany České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie, se bezúhonnost 
prokazuje doklady podle § 46 odst. 1 písm. b) a výpisem z evidence Rejstříku trestů, nejedná-li se o 
osoby, které mají na území České republiky povolen trvalý pobyt; ty prokazují bezúhonnost stejně jako 
občané České republiky. Živnostenský úřad je oprávněn si vyžádat výpis z evidence Rejstříku trestů 
podle zvláštního právního předpisu. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z 
evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový 
přístup. 
(4) Pro účely posouzení bezúhonnosti je živnostenský úřad oprávněn vyžádat si od soudu opis 
pravomocného rozhodnutí. Pokud rozhodnutí neobsahuje skutečnosti rozhodné pro posouzení 
bezúhonnosti, je živnostenský úřad oprávněn nahlížet do těch částí trestního spisu, které tyto 
skutečnosti obsahují. V případě, že rozhodnutí bylo vydáno soudem cizího státu, je živnostenský úřad 
oprávněn si vyžádat předložení opisu pravomocného rozhodnutí soudu od osoby, která živnost 
ohlašuje nebo která žádá o koncesi. Nepředloží-li tato osoba živnostenskému úřadu opis ve stanovené 
lhůtě, platí, že neodstranila závady ohlášení nebo žádosti o koncesi. Živnostenský úřad v takovém 
případě postupuje podle § 47 odst. 5 nebo § 53 odst. 2. 

 

2.11 Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění 
 

Ochrana soukromých práv 

 
§ 12 

Každý, kdo se cítí ve svém právu zkrácen, může se domáhat ochrany u orgánu vykonávajícího 
veřejnou moc (dále jen „orgán veřejné moci“). Není-li v zákoně stanoveno něco jiného, je tímto 
orgánem veřejné moci soud. 

§ 13 
Každý, kdo se domáhá právní ochrany, může důvodně očekávat, že jeho právní případ bude rozhodnut 
obdobně jako jiný právní případ, který již byl rozhodnut a který se s jeho právním případem shoduje v 
podstatných znacích; byl-li právní případ rozhodnut jinak, má každý, kdo se domáhá právní ochrany, 
právo na přesvědčivé vysvětlení důvodu této odchylky. 
 

§ 14 
Svépomoc 

 
(1) Každý si může přiměřeným způsobem pomoci k svému právu sám, je-li jeho právo ohroženo a je-li 
zřejmé, že by zásah veřejné moci přišel pozdě. 
(2) Hrozí-li neoprávněný zásah do práva bezprostředně, může jej každý, kdo je takto ohrožen, odvrátit 
úsilím a prostředky, které se osobě v jeho postavení musí jevit vzhledem k okolnostem jako 
přiměřené. Směřuje-li však svépomoc jen k zajištění práva, které by bylo jinak zmařeno, musí se ten, 
kdo k ní přikročil, obrátit bez zbytečného odkladu na příslušný orgán veřejné moci. 
 

ZASTOUPENÍ 
 

Všeobecná ustanovení 
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§ 436 
(1) Kdo je oprávněn právně jednat jménem jiného, je jeho zástupcem; ze zastoupení vznikají práva a 
povinnosti přímo zastoupenému. Není-li zřejmé, že někdo jedná za jiného, platí, že jedná vlastním 
jménem. 
(2) Je-li zástupce v dobré víře nebo musel-li vědět o určité okolnosti, přihlíží se k tomu i u 
zastoupeného; to neplatí, jedná-li se o okolnost, o které se zástupce dozvěděl před vznikem 
zastoupení. Není-li zastoupený v dobré víře, nemůže se dovolat dobré víry zástupce. 

 
§ 437 

(1) Zastoupit jiného nemůže ten, jehož zájmy jsou v rozporu se zájmy zastoupeného, ledaže při 
smluvním zastoupení zastoupený o takovém rozporu věděl nebo musel vědět. 
(2) Jednal-li zástupce, jehož zájem je v rozporu se zájmem zastoupeného, s třetí osobou a věděla-li 
tato osoba o této okolnosti nebo musela-li o ní vědět, může se toho zastoupený dovolat. Má se za to, 
že tu je rozpor v zájmech zástupce a zastoupeného, pokud zástupce jedná i za tuto třetí osobu nebo 
pokud jedná ve vlastní záležitosti. 

§ 438 
Zástupce jedná osobně. Dalšího zástupce může pověřit, je-li to se zastoupeným ujednáno nebo 
vyžaduje-li to nutná potřeba, odpovídá však za řádný výběr jeho osoby. 

 
§ 439 

Má-li zastoupený pro tutéž záležitost více zástupců, má se za to, že každý z nich může jednat 
samostatně. 

§ 440 
(1) Překročil-li zástupce zástupčí oprávnění, zavazuje právní jednání zastoupeného, pokud překročení 
schválí bez zbytečného odkladu. To platí i v případě, kdy za jiného právně jedná osoba, která k tomu 
není oprávněna. 
(2) Není-li právní jednání bez zbytečného odkladu schváleno, je osoba, která právně jednala za jiného, 
zavázána sama. Osoba, se kterou bylo jednáno a která byla v dobré víře, může na jednajícím 
požadovat, aby splnil, co bylo ujednáno, anebo aby nahradil škodu. 
Díl 2 
 

Smluvní zastoupení 
 

Obecná ustanovení 
 

§ 441 
(1) Ujednají-li si to strany, zastupuje jedna z nich druhou v ujednaném rozsahu jako zmocněnec. 
(2) Zmocnitel uvede rozsah zástupčího oprávnění v plné moci. Netýká-li se zastoupení jen určitého 
právního jednání, udělí se plná moc v písemné formě. Vyžaduje-li se pro právní jednání zvláštní forma, 
udělí se v téže formě i plná moc. Vyžaduje-li se pro právní jednání forma veřejné listiny, postačí, bude-
li plná moc k tomuto právnímu jednání udělena v písemné formě s úředně ověřeným podpisem. 

 
§ 442 

Zmocnitel se nemůže vzdát práva odvolat zmocnění, ujednají-li si však strany pro jeho odvolání určité 
důvody, nelze zmocnění odvolat z jiného důvodu. To neplatí, má-li zmocnitel pro odvolání zmocnění 
zvlášť závažný důvod. 

 
§ 443 

Při zmocnění právnické osoby náleží výkon zástupčího oprávnění do působnosti jejího statutárního 
orgánu. K výkonu zastoupení je oprávněna i osoba, kterou statutární orgán určí. 

 
 

§ 444 
(1) Kdo vlastní vinou vyvolá u třetí osoby domněnku, že zmocnil někoho jiného k právnímu jednání, 
nemůže se dovolat nedostatku zmocnění, byla-li třetí osoba v dobré víře a mohla-li rozumně 
předpokládat, že zmocnění bylo uděleno. 
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(2) Dal-li zmocnitel jiné osobě najevo, že zmocněnce zmocnil k určitým právním jednáním, může se 
vůči ní dovolat, že zmocnění později zaniklo, jen pokud jí to před zmocněncovým jednáním oznámil, 
nebo pokud tato osoba při zmocněncově jednání o zániku věděla. 

 
§ 445 

Jednala-li jako zástupce osoba nezpůsobilá v příslušné záležitosti sama právně jednat, nelze se toho 
dovolat vůči tomu, kdo o této skutečnosti nevěděl ani nemohl vědět. 

 
§ 446 

Překročil-li zmocněnec zástupčí oprávnění a nesouhlasí-li s tím zmocnitel, oznámí to osobě, se kterou 
zmocněnec právně jednal, bez zbytečného odkladu poté, co se o právním jednání dozvěděl. Neučiní-li 
to, platí, že překročení schválil; to neplatí, pokud osoba, s níž zástupce právně jednal, měla a mohla z 
okolností bez pochybností poznat, že zmocněnec zástupčí oprávnění zjevně překračuje. 

 
§ 447 

Jsou-li pokyny zmocnitele obsaženy v plné moci a musely-li být známy osobě, vůči níž zmocněnec 
jednal, považuje se jejich překročení za porušení zástupčího oprávnění. 

 
§ 448 

(1) Zmocnění zanikne vykonáním právního jednání, na které bylo zastoupení omezeno; zmocnění 
zanikne i v případě, že je zmocnitel odvolá nebo zmocněnec vypoví. Zemře-li zmocněnec nebo 
zmocnitel, nebo je-li některým z nich právnická osoba a zanikne-li, zanikne i zmocnění, ledaže bylo 
ujednáno něco jiného. 
(2) Dokud není odvolání zmocněnci známo, má jeho právní jednání tytéž účinky, jako by zmocnění 
ještě trvalo. Toho se však nemůže dovolat strana, která o odvolání zmocnění věděla, nebo měla a 
mohla vědět. 

§ 449 
(1) Zemře-li zmocnitel nebo vypoví-li zmocněnec zmocnění, učiní zmocněnec ještě vše, co nesnese 
odkladu, aby zmocnitel nebo jeho právní nástupce neutrpěl újmu. Jeho právní jednání má tytéž 
účinky, jako by zmocnění ještě trvalo, neodporuje-li tomu, co nařídil ještě zmocnitel nebo jeho právní 
nástupce. 
(2) Zmocněnec vydá bez zbytečného odkladu po zániku zmocnění vše, co mu zmocnitel propůjčil, 
popřípadě co pro zmocnitele získal. Zemřel-li zmocněnec, má vůči zmocniteli tuto povinnost každý, kdo 
má tyto věci u sebe. 

 

 
2.12 Zákon č.262/2006 Sb. zákoník práce v platném znění 

 

 
§101 

 
(5) Povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci se vztahuje na všechny 
fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích 
 

§106 
 
Odst. 4:  Zaměstnanec je povinen 
e) nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích zaměstnavatele           
a v pracovní době i mimo tato pracoviště, nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele 
a nekouřit na pracovištích a v jiných prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci. 
Zákaz požívání alkoholických nápojů se nevztahuje na zaměstnance, kteří pracují v nepříznivých 
mikroklimatických podmínkách, pokud požívají pivo se sníženým obsahem alkoholu, a na 
zaměstnance, u nichž požívání těchto nápojů je součástí plnění pracovních úkolů nebo je s plněním 
těchto úkolů obvykle spojeno, 
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§ 248 

(1) Zaměstnavatel je povinen zajišťovat svým zaměstnancům takové pracovní podmínky, aby mohli 
řádně plnit své pracovní úkoly bez ohrožení zdraví a majetku; zjistí-li závady, je povinen učinit 
opatření k jejich odstranění. 

(2) Zaměstnavatel je z důvodu ochrany majetku oprávněn v nezbytném rozsahu provádět kontrolu 
věcí, které zaměstnanci k němu vnášejí nebo od něho odnášejí, popřípadě provádět 
prohlídky zaměstnanců. Při kontrole a prohlídce podle věty první musí být dodržena ochrana 
osobnosti. Osobní prohlídku může provádět pouze fyzická osoba stejného pohlaví. 
 

3. provádění ochrany a ostrahy majetku a osob 
 

   Základním cílem činnosti ostrahy je minimalizovat riziko vzniku škody na majetku klienta a ochrana 
životů a zdraví všech osob přítomných ve střeženém objektu. Ostraha se provádí především využitím 

kombinace fyzické ostrahy a technických prostředků v souladu se směrnicemi pro výkon služby pro 
daný objekt. Při fyzické ostraze se využívá kombinace obchůzkové činnosti a statických stanovišť. 
Vlastní fyzická ostraha se provádí především pozorováním a je zaměřena na prevenci. Nejedná                

se pouze o prevenci v trestné činnosti ale také v oblasti BOZP, PO. 
 
 

3.1 základní pojmy 
 

3.1.2 Velitel ostrahy objektu 

Spolupracuje a jedná se zástupcem klienta, podílí se na přijímání nových zaměstnanců pro daný 
objekt, zpracovává rozpis služeb, řeší závažnější kázeňské přestupky, organizuje vstupní školení               

a zajišťuje vybavení pro nové zaměstnance SBS. 
 
3.1.3 Velitel směny 
Je zodpovědný za řádný výkon směny, řeší drobnější kázeňské přestupky. Kontroluje řádnou 

docházku, ústroj, výstroj, a zda jsou nastupující zaměstnanci schopni služby. Přebírá službu                   
od vedoucího předchozí směny, podílí se na zaučení nových zaměstnanců. V průběhu služby dohlíží  
na řádnou činnost jednotlivých strážců, kontaktuje klienta popřípadě PČR nebo IZS v případě jakékoliv 

mimořádné události. 
 

3.1.4 Strážný 
Je základním článkem výkonu služby. Do služby nastupuje řádně odpočatý, střízlivý, zdravý, upravený 
a vybaven prostředky pro výkon služby. Řídí se pokyny velitele směny, zodpovědně plní zadané úkoly 

a neopouští stanoviště bez řádného vystřídání. Nepouští se do důvěrných rozhovorů se zaměstnanci 
ani návštěvníky objektu, zejména jim nesděluje způsob střežení daného objektu. Jakékoliv zjištěné 
nedostatky nebo mimořádné události ihned hlásí veliteli směny. 

 
3.2 Kontrola dodržování režimových opatření vstupu a pohybu osob, vjezdu a výjezdu 

vozidel a provádění dopravně regulačních opatření uvnitř objektů. 

 
Tyto činnosti jsou zpravidla hlavními pro většinu pracovníků v pozici „strážný“. Pro každý objekt 
bývají specifické, a to zejména s přihlédnutím k : 

 

• charakteru objektu (výroby, administrativa, služby, doprava, atd.) 
• charakteru provozu uvnitř objektu (nutnost režimu vstupu do jednotlivých částí a prostor,          

více subjektů sídlících v objektu, více činností prováděných v objektu, atd.) 

• charakteru ostrahy (vnější,vnitřní, hlídková činnost, atd.) 
 

   Pro výkon služby strážného bývají pro tyto činnosti zpracovávány interní směrnice pro výkon služby,  
které mají charakter tzv. řízené dokumentace – dokumentace, jejíž změny podléhají evidenci. 
Směrnice zpravidla mají pevnou strukturu, která zahrnuje popis činností jednotlivých pracovníků            

na objektu, popis technických prostředků a metodiku činnosti. 

https://www.kurzy.cz/zakony/262-2006-zakonik-prace/paragraf-248/#paragraf-248V1
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   Součástí směrnice, zpravidla formou přílohy (z důvodu snazší aktualizace) bývá i systém oprávnění 

ke vstupu do objektu a metodika jeho kontroly. 
 
Vzor směrnice pro výkon služby strážného : 

 
Bezpečnostní pracovník – výdej zboží/rampa         
 
Určení pracovníci : 
 

• zodpovídají, že žádné zboží neopustí sklad bez kontroly  nákladních listů - kopii obdrží               
od skladníka, originál  od zákazníka - musí souhlasit č. dokladu, počet kusů, adresa 
odběratele 

• nákladní listy musí být označeny razítkem potvrzujícím úhradu  všech poplatků a razítkem 
výdejového  skladníka (vzor je přílohou této směrnice) 

• v případě vydávání dělených zásilek bude vždy přítomen zástupce spediční firmy a správnost 
vydání ztvrdí svým podpisem na  potvrzení o převzetí části zásilky (tzv. dělička)    

• v případě nejasnosti nebo pochybnosti, zastaví vydávání zásilky a ihned informují ved. směny, 
případně pracovníky XYZ a.s. - dovozu, zákaznického centra nebo ved.provozu skladu 

• v případě reklamace zákazníka ihned informují ved. směny, který po prověření všech 
dostupných informací stvrzuje výdejový záznam o škodě  

• monitoruje osoby přicházející do prostoru výdeje zboží  

• zabezpečují ostrahu zboží přivezeného do prostoru výdeje až po jeho vydání nebo vrácení  
zpět do skladu 

• zajišťují potvrzení kopie nákladního listu zákazníkem – převzetí zásilky v neporušeném stavu 
stvrzené podpisem zákazníka,  vlastní kontrolu potvrdí razítkem a svým podpisem 

• otevírají a uzavírají roletová vrata nakládacích ramp výdeje, střeží prostředky malé 
mechanizace 

• monitoruje  nakládku/vykládku  tzv. malých kamionů dle nákladového listu  

• vydávají tzv. „Vizitorky“ – ID karty návštěvy – návštěvníkům skladu XYZ a.s. a zapisují  jejich 
jména a číslo dokladu totožnosti do knihy návštěv    

 

   Takto zpracovaná směrnice by měla být vytvořena specificky pro každou pozici ve střeženém 
objektu tak, aby byly dokumentovatelně pokryty všechny smluvní činnosti strážného a nemohlo 

docházet ke sporům, nebo nedorozuměním s objednatelem služeb bezpečnostní agentury. 
 

Každý pracovník v pozici „strážný“ pak musí být prokazatelně seznámen se směrnicí          
pro tu činnost, kterou má v daném objektu a směně vykonávat. 

 
3.3 Pochůzková a kontrolní činnost ve střeženém objektu dle instrukcí a pokynů. 

 
Tyto činnosti mohou být hlavními pro část pracovníků v pozici „strážný“. Pro každý objekt bývají 
specifické, a to zejména s přihlédnutím k : 

 

• charakteru objektu (výroby, administrativa, služby, doprava, atd.) 
• charakteru provozu uvnitř objektu (nutnost režimu vstupu do jednotlivých částí a prostor,         

více subjektů sídlících v objektu, více činností prováděných v objektu, atd.) 

• charakteru ostrahy (vnější,vnitřní, hlídková činnost, atd.) 
 

   Pro výkon pochůzkové a kontrolní služby strážného bývají pro tyto činnosti zpracovávány interní 
směrnice pro výkon služby, které mají charakter tzv. řízené dokumentace – dokumentace, jejíž 
změny podléhají evidenci. Směrnice zpravidla mají pevnou strukturu, která zahrnuje popis činností 

jednotlivých pracovníků na objektu, popis technických prostředků a metodiku činnosti. 
   Součástí směrnice, zpravidla formou přílohy (z důvodu snazší aktualizace) bývá i systém oprávnění 

ke vstupu do objektu a metodika jeho kontroly. 

 
Vzor směrnice pro výkon pochůzkové a kontrolní služby strážného: 
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Výkon ostrahy vnitřního prostoru dílen 
 

Zaměstnanec  provádí nepřetržitou pochůzkovou činnost v technickém prostoru dílen ve kterém 
jsou zaparkována vozidla z důvodu oprav a údržby. 

Při pochůzkové činnosti zaměstnanec CBS a.s. monitoruje :  

• pochyb osob v  dílnách se zaměřením na skutečnost zda se v tomto prostoru nepohybují 
osoby bez viditelně umístěné platné identifikační karty. 

• V případě zjištění osoby bez viditelně umístěné platné identifikační karty tuto osobu vyzve 
k viditelnému umístění identifikační karty,  

• pokud osoba odmítne či identifikační kartu nemá, oznámí tuto skutečnost vedoucímu směny 
v dílnách a dále monitoruje pohyb této osoby. 

 
Vzor směrnice pro výkon služby strážného na pokladní čáře obchodu : 

 
Ostraha na pokladní čáře 

• střeží celou délku pokladní čáry a svoji přítomností preventivně působí na případné pachatele 
trestné činnosti 

• zajišťuje bezpečnost pokladních 

• sleduje postup pokladních při markování zboží, v případě podezření na nesprávné účtování 
požádá nakupujícího o možnost kontroly správnosti markování pokladní 

• provádí doprovod pokladní s tržbou do trezoru 

• dohlíží na to, aby zákazníci nemohli pronášet nezaplacené zboží přes neobsazené pokladny 

• kontroluje zabezpečení průchodu neobsazených pokladen řetízkem 

• provádí zkoušku funkčnosti bezpečnostních rámů na pokladní čáře 

• Zaměstnanec SBS stojí nebo se pohybuje v prostoru čáry pokladen a úzce spolupracuje 
s obsluhou CCTV, případně s detektivem. Zaměřuje se na odcházející a čekající osoby, na 
přenášení předmětů mezi prodejní plochou a prostorem za pokladní čárou.  

• Kontakt a jednání se zákazníkem musí být vždy slušné, korektní, rozvážné, ale 
nekompromisní.  

• Zaměstnanec SBS věnuje zvýšenou pozornost kontrole odcházejících nakupujících, které 
svým jednáním a chováním nevzbuzují důvěru.  

• Při namátkové kontrole markování zboží se zaměří na jednu pokladnu a sleduje zejména 
údaje na displeji pokladny a korektnost označování čárového kódu zboží pokladními 
(přátelské nákupy). Dále kontroluje, zda pokladní provádí důslednou kontrolu zboží 
v nákupním vozíku, včetně jeho spodní části, zda nakupující vyloží veškeré zboží na pokladní 
pás. 

• Pokud pokladní potřebuje ostrahu, přivolá zaměstnance SBS na pokladnu. 

• V případě sporu mezi pokladní a nakupujícím zaměstnanec SBS vystupuje zejména jako 
svědek, zasahuje pouze v případě fyzického napadení pokladní a to v souladu s právním 
řádem ( § 28 TZ krajní nouze, § 29TZ nutná obrana) 

 

Každý pracovník v pozici „strážný“ pak musí být prokazatelně seznámen se směrnicí pro 
tu činnost, kterou má v daném objektu a směně vykonávat. 

 
   Takto zpracovaná směrnice by měla být vytvořena specificky pro každou pozici ve střeženém 

objektu tak, aby byly dokumentovatelně pokryty všechny smluvní činnosti strážného a nemohlo 

docházet ke sporům, nebo nedorozuměním s objednatelem služeb bezpečnostní agentury. 
   Korektně zpracovaná směrnice pro výkon služby pro každou konkrétní pozici je rovněž významným 

nástrojem ke snížení rizik, která vyplývají z vlastní činnosti pro strážného – např. kolize činnosti 

s právními předpisy, rizika úrazů (přesná definice činností..), překročení pravomoci strážným, atd. 
 
3.4 Provádění jednoduchých činností k zajištění bezpečnosti a základních úkonů ke 

snížení škod a ztrát na majetku a zdraví osob podle instrukcí a pokynů. 
 
V rámci své pracovní činnost je strážný, stejně jako kterýkoli jiný zaměstnanec, povinen bránit 

vzniku škod na majetku a zdraví osob. Specifické pro tuto pozici je, že zpravidla právě tyto činnosti    
a úkony bývají hlavní náplní, smyslem práce strážného.  
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Obecně nebývají tyto povinnosti ve směrnicích dále zdůrazňovány, ale bývají spíše součástí interní 

dokumentace smluvního partnera agentury – zákazníka. Tyto směrnice mohou mít charakter např. 
Provozního řádu, který definuje provoz jednotlivých pracovišť, obsluhu zařízení, obsluhu technologií 
atd.. 

 
3.5 Vedení dokumentace o průběhu služby. 

 

Vedení dokumentace o výkonu služby je nedílnou součástí práce strážného. Důležitost takové 
dokumentace není třeba zvláště vysvětlovat, nicméně bude dobře si zopakovat hlavní důvody pro 
které je tato dokumentace nezbytná : 

 
- poskytuje informaci o obsazení stanoviště konkrétním pracovníkem, slouží tedy i k vyvození 

konkrétní zodpovědnosti osob v případě mimořádných událostí 

- zachycuje průběh služby a rovněž identifikuje mimořádné události a jejich případné účastníky 
- je jedinečným záznamem o předání/převzetí služby, se všemi důsledky z toho plynoucími 

- je jedinou relevantní dokumentací pro nadřízené pracovníky strážných a zároveň i pro 
objednatele služeb bezpečnostní agentury 

- umožňuje retrospektivní vyhledávání událostí 

- může být velmi užitečným prostředkem při součinnosti s Policí ČR, nebo jednotkami IZS 
 
Pro dokumentaci průběhu služby lze použít papírovou i elektronickou podobu, vždy je však třeba 

zajistit její nepozměnitelnost (autentizaci) – zejména s ohledem na její dokumentační a archivní 
užití, ale i pro možné užití při vyvozování trestní (nebo jiné) odpovědnosti.  
S ohledem na uvedené skutečnosti a zásady, lze konstatovat že dokumentace slouží : 

 
a) Pro potřeby zaměstnavatele a klienta – aby obdržel zásadní informace o události v jeho 

objektu a mohl s ním nadále pracovat. 

b) Pro potřeby zasahujícího zaměstnance, aby se v případě, že v budoucnosti bude na událost 

dotazován, mohl na tento záznam odvolat. 

Z tohoto důvodu musí záznam splňovat několik zásad: 
- Záznam musí být čitelný 

- s uvedením místa a času události 

- a uvedením data  (ev. hodiny) sepsání a jména s podpisem toho, kdo záznam učinil, 

- s uvedením jmen a identifikace účastníků a svědků. 

 
c) Text musí popisovat událost pokud možno v jednoduchých a jasných větách. Text se musí 

držet „suchého popisu události“ bez expresivních vyjádření, fabulací atd. 

d) Při popisu události nesmí být zapomenuto na uvedení: 

- použitých prostředků 

- které osoby, orgány a instituce byly kdy a jak informovány (Policie ČR, nadřízený, zástupce 

klienta, HZS ČR…..), kdy jednotky dojely. 

e) V případě povolání a příjezdu Policie ČR, by měl strážný z důvodu uvedení do protokolu 

požádat o služební čísla zasahujících policistů a označení útvaru Policie ČR. V případě,                 

že předává osobu, které omezil osobní svobodu (zadržel ji), není od věci požádat o podpis 

s uvedením času a služebního čísla policisty, kterému osobu předal. 

f) Záznam by měl obsahovat i detaily, které později mohou být důležité k objasnění – registrační 

čísla vozů, popisy osob, typy vozů, apod. 
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Záznam předává nadřízenému nebo jiným odpovědným osobám v souladu s pravidly stanovenými 

pro daný střežený objekt.  V případě závažnějších závazků by měl požádat o kopii daného 
záznamu. 
Protože s časem, který uplynul od události dochází ke zkreslování časového postupu události, 

některé detaily z paměti mizí,  do „vzpomínek“ na událost se vměšují následné rozhovory o 
události, měl by záznam být sepsán co nejdříve po události, nejlépe bezprostředně po události. 
Seriózní subjekty mají speciální formuláře pro záznamy jednotlivých typů mimořádných událostí 

(hrozba pumovým útokem, popis podezřelé osoby, ….) nebo alespoň strukturovaný formulář, 
který obsahuje elementární  strukturu a rubriky pro záznam o události… 

 

Standardní suma informací, které by měla dokumentace obsahovat a se kterou by měl být strážný 
před započetím výkonu služby na objektu seznámen :  
 

• směrnice (instrukce)  pro výkon služby 

• dokumentace požární ochrany 

• dokumentace pro řešení mimořádných situací (havarijní řád) 
• klíčový režim 

• režim vstupu do objektu; vnášení a vynášení materiálu… 
• umístění hlavních uzávěrů elektřiny, plynu, …strojovny výtahů a postupu pro vyprošťování 

osob  

• umístění hasicích přístrojů, hydrantů, a dalších prostředků PO 

• způsobu ovládání EZS, CCTV, EPS a dalších elektronických prvků pakliže jejich ovládání patří 
do mé povinnosti 

• druhy a způsoby vedení záznamů na objektu 
• způsob komunikace uvnitř objektu, vně objektu 

• důležitá telefonní čísla pro případ mimořádné události 
 

3.6 Obsluha jednoduchých mechanických a elektronických zabezpečovacích zařízení, 

poplachových a požárních signalizací a kamerových systémů. 
 
Mechanická, nebo elektronická zabezpečovací zařízení jsou v současné době nepostradatelnou 

součástí bezpečnostních služeb a jejich obsluha bývá rutinní záležitostí pracovníků v pozici strážného. 
Slouží k ochraně a ostraze objektů, budov, částí budov nebo i celých perimetrů a zpravidla bývají 

jejich součástí – tedy majetkem objednatele služeb bezpečnostní agentury. 
Pro obsluhu většiny takových zařízení bývají vypracovány interní směrnice pro jejich užívání a obsluhu. 
Před zahájením výkonu služby je vždy nezbytné, aby byl příslušný pracovník v pozici strážného 

s těmito směrnicemi řádně a prokazatelně seznámen, obeznámen s obsluhou zařízení a v ideálním 
případě by měla proběhnout i řízená, asistovaná praxe. 
 

Hlavními a nejznámějšími typy zařízení a signalizací jsou : 
 
3.6.2 EPS, elektronická požární signalizace 

 
EPS slouží k detekci příznaků vznikajícího požáru a zároveň aktivuje návazná zařízení, která se podílejí 
na protipožárních opatřeních. Dokáže zjistit včasnou identifikaci a lokalizaci místa vzniku požáru již 

v počínajícím stádiu hoření. Skládá se z ústředny, ovládacího tabla (umožňuje vyhodnocovat příchozí 
poplachy, reagovat na ně a ovládat napojená protipožární zařízení), zálohového zdroje (funkce                 
i v případě výpadku proudu), jednotlivých detektorů:  

- Optokouřové (detekují drobné části kouře). 
- Termodiferenciální (reagují na překročení hranice nastavené teploty, nebo prudký nárůst 

teploty). 
Zařízení musí obsluhovat jen způsobilá a náležitě poučená osoba, i přesto že EPS je zpravidla 
bezobslužné zařízení (nevyžaduje kontinuální obsluhu). 

Je třeba znát typy signalizací a jejich význam, umístění jednotlivých prvků systému a základní kroky 
obsluhy – ovládací prvky, nastavení, restart. 
Pro každé zařízení by proto měla existovat směrnice pro jeho obsluhu a pracovní postupy při jeho 

aktivaci. 
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Vzor směrnice pro obsluhu EPS : 

 
Elektronická požární signalizace /EPS/ 

Čidla a tlačítka systému EPS jsou rozmístěna v budově a informace z těchto čidel jsou svedeny              
na panel ústředny a PCO, které jsou umístěny na bezpečnostním velínu. Pracovník XYZ a.s.  je 
povinen znát obsluhu ústředny a umět vyhodnocovat příchozí informace. 

Postup při vyhlášení poplachu na ústředně  /EPS / 

• operační pracovník je povinen do 30 vteřin vypnout zvukovou signalizaci a vyslat, za pomoci 
radiového spojení, pracovníka ostrahy k důkladné kontrole místa poplachu, k upřesnění prostoru 
může využít  i kamerový systém 

• systém čeká 3 minuty na prověření poplachové informace, po třech minutách automaticky vyhlásí 
požární poplach v budově a na dispečinku HZS.  

• v případě planého poplachu je třeba okamžitě, nejpozději do 3 minut informovat dispečink HZS           
a vynulovat na ústředně a v operační místnosti poplachovou informaci 

• v případě ostrého poplachu – požáru okamžitě volat dispečink HZS a do jejich příjezdu se snažit 
požár zlikvidovat hasícími prostředky umístěných v budově DDD dle Požárních poplachových 
směrnic 

 

3.6.3 EZS, elektronická zabezpečovací signalizace 

EZS je komplex technických prostředků, které jsou schopné rozpoznat přítomnost nežádoucí osoby 
v určitém střeženém prostoru a tuto skutečnost signalizovat. Podmínkou je zapnutí čidel v prostoru, 
který chceme střežit.  

Skládá se z ústředny, ovládací klávesnice (obsluha systému), jednotlivých čidel:  
 

• PIR (umožňuje detekci pohybu v prostoru, malá 10-15cm krabička v rohu místnosti).  

• Magnetické čidlo (umístěné na okenní a dveřní rámy, 2 malé 4-5 cm krabičky, umístěné 
naproti sobě na pevnou a pohyblivou část dveří nebo oken).  

• Tříštivé čidlo (detekuje hluk při rozbíjení skla, podobné čidlu PIR).  
• Další čidla (např. obvodová, která slouží k perimetrické ochraně). 

•  
Zařízení musí obsluhovat jen způsobilá a náležitě poučená osoba, i přesto že EZS je zpravidla 
bezobslužné zařízení (nevyžaduje kontinuální obsluhu). 
Je třeba znát typy signalizací a jejich význam, umístění jednotlivých prvků systému a základní kroky 

obsluhy – ovládací prvky, nastavení, restart. 
Pro každé zařízení by proto měla existovat směrnice pro jeho obsluhu a pracovní postupy při jeho 

aktivaci. 
 
Vzor směrnice pro obsluhu EZS : 

 
 
Elektronická zabezpečovací signalizace /EZS/ 

Čidla a tlačítka systému EZS jsou rozmístěna v budově a informace z těchto čidel jsou svedeny na 
panel ústředny a PCO, které jsou umístěny na bezpečnostním velínu. Vybrané prostory – režimová 
pracoviště, pokladnu  kódují zaměstnanci objednatele k tomuto určeni, ostatní prostory  kódují sami 
nájemci nebo je nakódují pracovníci bezpečnostní agentury v časech určených zákazníkem. 

Pracovník bezpečnostní agentury je povinen znát obsluhu ústředny a vyhodnocovat jednotlivé 
poplachové informace na PCO. 

 Postup při vyhlášení poplachu na ústředně /EZS/ 

• operační pracovník je povinen okamžitě vyslat, za pomoci radiového spojení,  pracovníka ostrahy                 
k důkladné kontrole místa poplachu, k upřesnění prostoru může využít i kamerový systém 

• pracovník ostrahy je povinen důsledně prověřit daný prostor včetně okolí, tzn. nepoškození a 
uzamčení všech vstupů, nepoškození a uzavření všech oken atd.. O kontrole informuje 
radiostanicí operačního pracovníka. 
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• v případě narušení, vniknutí nebo poškození daného prostoru pracovník svou přítomností daný 
prostor zajistí a ihned za využití radiostanice informuje operačního pracovníka, který přivolá Policii 
ČR a informuje odpovědného pracovníka objednatele.  

• pokud se v okolí daného prostoru kdokoli pohybuje, pracovník ostrahy jej vyzve k prokázání 
totožnosti       – případně dotyčného vyzve k setrvání do příjezdu Policie ČR 

• jakýkoliv změnový stav EZS, vyhlášení poplachu a důležité okolnosti zapíše do knihy služeb 
 

3.6.4 CCTV, kamerový systém 
 

Slouží k vizuálnímu sledování a záznamu událostí v objektu a přilehlých prostorách. Jedná se o velmi 
účinný prostředek, který umožňuje sledovat z jednoho pracoviště rozsáhlé prostory a díky 
záznamovému zařízení, veškeré události zpětně analyzovat (kontrolovat).  

Skládá se z : 

• kamer (pevné, otočné),  
• multiplexer/matice (záznam z více kamer na jedno médium),  

• záznamové médium (video, PC), monitor (umožňuje záznam z více kamer),  
• tiskárna, vypalovací zařízení (tisk nebo vypálení záznamu).  

 

Žádný záznam nesmí být mazán ani kopírován či vynášen bez povolení. Zařízení musí obsluhovat jen 
způsobilá a náležitě poučená osoba, i přesto že CCTV je zpravidla bezobslužné zařízení (nevyžaduje 
kontinuální obsluhu) – je možné různým způsobem nastavovat úhly a přiblížení kamer. 

Je třeba znát symboly pro obsluhu a jejich význam, umístění jednotlivých prvků systému a základní 
kroky obsluhy – ovládací prvky, nastavení, záznamu, přehrávání záznamu, restart systému, atd.. 
Pro každé zařízení by proto měla existovat směrnice pro jeho obsluhu a pracovní postupy při jeho 

aktivaci. 
 
Vzor směrnice pro obsluhu CCTV :  

 
Kamerový systém CCTV 

Kamery a monitory nesmí být vypínány, zakrývány, zamezován jejich operační prostor. Případnou 
nefunkčnost, poškození kamery nebo celého systému pracovník bezpečnostní agentury ihned ohlásí 
pověřenému pracovníkovi objednatele a vždy provede zápis do knihy služeb.  

Kamery jsou rozmístěny v budově a kolem budovy a svedeny na bezpečnostní velín. Součástí 
monitoringu nahrávací zařízení a přepínače kamer. Každý pracovník velínu je povinen znát obsluhu 
kamerového a nahrávacího systému. Operátoři neustále vyhodnocují bezpečnostní situaci a za 
pomoci radiového spojení řídí ostatní pracovníky ostrahy. V případě náznaku nebo zjištění mimořádné 
události postupují jako při vyhlášení poplachu EZS. Pracovník provede vždy o všech mimořádných 
událostech zápis do knihy služeb. 

Vzor specifické směrnice pro obsluhu CCTV v super(hyper)marketech :  
 

Obsluha CCTV  

Obsluha je pro činnost se zařízením proškolena včetně toho, že je seznámena s veškerou související 
dokumentací (rozmístění kamer, návod k obsluze CCTV). 

Obsluha vpouští do místnosti CCTV jen k tomu oprávněné osoby. 

Obsluze je přísně zakázána jakákoliv neoprávněná manipulace s jakoukoliv součástí CCTV, (oprava, 
vypojení, změna nastavení). Při jakémkoliv problému neprodleně informuje svého nadřízeného. 

Žádný záznam nesmí být smazán, kopírován nebo předán jiné osobě bez souhlasu nadřízeného. 

Obsluha CCTV věnuje při sledování největší pozornost chování lidí. 

 Kontroluje pomocí CCTV zejména ta oddělení, kde nejvíce dochází k majetkové trestné činnosti 
(alkohol, drogerie, elektro).  

 Při sledování se soustřeďuje na všechny osoby, tedy nejen na nakupující, ale i zaměstnance, 
dodavatele, servisní firmy atd.   
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Má pod kontrolou čáru pokladen správnost markování pokladních (přátelské nákupy), nadzvednutí 
zboží v nákupním koši, průjezd nakupujícího se zbožím přes neobsazenou pokladnu, vstup 
podezřelých osob. 

Obsluha CCTV si musí všímat, zda není manipulováno se zbožím v nákupním koši, zda část jeho 
obsahu případný pachatel neuschoval nebo nepředal jiné osobě, zda není zboží, které je do 
nákupního koše ukládáno schválně překrýváno jiným zbožím například textilem nebo větším balením 
jiného zboží.  

Všímá si osob, které uloží zboží do nákupního koše a ihned se s ním přesouvají do prostor, kde je 
ztížené sledování kamerou. 

Některé krádeže jsou prováděny organizovanou skupinou pachatelů, proto nezaměřuje svou 
pozornost jen na jednu osobu, ale sleduje celé okolí, většinou mezi sebou tyto osoby komunikují, nebo 
si zboží mezi sebou předávají včetně celých nákupních košů. Pro pozdější identifikaci většinou platí 
zásada, že tyto osoby po sobě do prostoru prodejny vstupují maximálně do 2 minut po sobě. 

 Osoba podezřelá z trestného činu, je sledovaná až do úplného zúčtování a zaplacení zboží, někdy 
dochází ke krádeži až u pokladny těsně před zaplacením. 

Obsluha CCTV ihned reaguje na jakýkoliv konflikt na ploše prodejny, nebo pokladní čáře a celý 
průběh zaznamená. 

 

3.6.5 Ostatní elektronické systémy ostrahy a ochrany 

 
Mezi ostatní obvyklé systémy patří zejména : 
 

ACS  - elektronický systém kontroly vstupů 
Systém umožňuje vydávání a správu ID karet uživatelů, zpravidla zaměstnanců objednatele,                    
a nastavení přístupových práv do jednotlivých částí střeženého prostoru (objektu, budovy, perimetru, 

atd.). Pro autorizaci vstupu jsou užívány čtečky karet, které na základě nastavených parametrů 
konkrétního uživatele umožní, nebo odmítnou vstup do identifikovaného prostoru. 
Řídící počítač se SW  bývá umístěn rovněž na velíně budovy a jeho prostřednictvím bývá možno 

nastavovat veškeré parametry, oprávnění uživatelů pro vstup do jednotlivých definovaných zón atd. 
Veškeré operace obvykle provádí pouze oprávněná osoba vybavena uživatelským heslem opravňující ji 
pro příslušnou úroveň nastavení parametrů. 

Na tomto pracovišti je možno zadávat nové karty uživatele, provádět výpisy událostí včetně jejich tisku           
a zjišťovat například přítomnost osob v objektu. 
 

Parkovací systém 
Parkovací systémy zajišťují elektromechanickou ochranu prostorů, které jsou vymezeny jako 
parkoviště vozidel. 

Zpravidla tyto systémy bývají spojeny se zařízením na výběr poplatků za parkování a jejich obsluha 
bývá automatizovaná. 

 
Systém sleduje : 
 

• vjezd vozidla (vydání parkovací karty) 

• čas parkování 
• výpočet parkovného podle příslušného sazebníku (po vložení karty do čtečky při opouštění 

parkoviště) 

• zaplacení parkovného (zpravidla probíhá prostřednictvím automatu) 

• autorizovaný výjezd vozidla (po vložení potvrzené parkovací karty) 
 
Ovládání parkovacího systému z hlediska dohledu a případného otevření závory bývá možné 

z bezpečnostního velínu pomocí PC s ovládacím SW. 
Vjezdy a automatická pokladna bývají propojeny intercomem na velín, který je zpravidla autorizován 
řešit mimořádné situace – poruchy závor, platebních automatů, tiskáren účtenek, atd. 

 



Profesní školení Národní soustavy kvalifikací – 68-008-E - STRÁŽNÝ 

© - Private Service spol. s r.o. 35 

3.6.6 Používání věcných bezpečnostních prostředků (služební pes, zbraň, spojovací 

prostředky, detektory apod.). 
 
Pro výkon služby strážného jsou běžně užívány i tzv. věcné bezpečnostní prostředky – jedná se o věci, 

zvířata nebo předměty určené k výkonu činnosti strážného, které mohou ohrozit bezpečnost osob 
nebo majetku a které jsou určena k tomu, aby byly užity jako zbraň nebo k zastaveni či omezeni 
pohybu osob, zvířat nebo vozidel a nebo k omezeni funkce jiných technických zařízení. 

Používání, ale i jen vybavení strážných těmito prostředky je zásadním rozhodnutím a má řadu nutných 
konsekvencí ve vztahu k úrovni znalostí, schopností a získaných vědomostí zaměstnanců v pozici 
strážný. 

Všichni pracovníci vybavení těmito prostředky musí projít školením o jejich použití a obsluze. Vždy je 
třeba dbát na použití v souladu se zákonem, pokud možno šetrné užití – ve vztahu k poškození zdraví 
osob, nebo újmě na majetku – a zejména bezpečnost práce při službě s těmito zařízeními 

(prostředky). 
 

Služební pes 
 
Bezpečný výkon strážní služby se služebním psem: 

 

• pes musí být přiměřeného věku (ani štěně, ani přestárlý), vhodného plemene určeného pro 
pracovní úkoly 

• pes musí být ovladatelný (doložený patřičný výcvik), pro výkon služby zdráv 

• pes musí být při výkonu služby pod kontrolou psovoda (vodítko, náhubek), mimo výkon služby 
musí být zajištěn 

• při výkonu služby musí mít zajištěno místo pro odpočinek, vodu pro pití… 

• psovod by měl mít při výkonu služby očkovací průkaz psa s vyznačeným platným očkováním 
proti vzteklině; v případě  že na objektu se střídá více psů, je vhodné, aby tito byli očkováni          
i proti ostatním chorobám  

• při výkonu služby se psem musí být dbáno na čistotu okolí (odklízení exkrementů po psovi…) 
 
Radiostanice (RDS) 

 
RDS umožňují pouze jednostrannou komunikaci (jeden mluví, ostatní poslouchají). Vzhledem 
k několika příjemcům, je nutné používat volací znaky, aby bylo zřejmé, kdo zprávu vysílá a pro koho je 

určena (např. jednička pro dvojku nebo jednička pro všechny). RDS používáme jen ke služebním 
účelům a komunikace musí být stručná a výstižná. 

 

Tísňové tlačítko 
 
Ve specifických případech je dobré vybavit zaměstnance tísňovým tlačítkem. Jeho aktivace je možná 

stisknutím a signál je okamžitě přenesen na operační středisko, nebo na jiné definované místo. 
 
Detektor kovů 

 
Slouží k identifikaci kovových částí předmětů, na které reaguje nejčastěji pískáním. Používá                     

se převážně při vstupní a výstupní kontrole osob. Před kontrolou strážný provede funkční zkoušku              
a instruuje kontrolovanou osobu o správném postoji a odložení kovových věcí. Pří vlastní kontrole se 
začíná spodní partií těla a pokračuje nahoru. Klade se důraz na boule na oděvu, husté vlasy, podpaždí, 

rozkrok, pas, obuv a otevřené dlaně. Vše na co detektor reaguje, musí kontrolovaná osoba vyndat. 
Kontrolované osoby se detektorem nedotýkáme. 
 

Pochůzkový elektronický systém (PES) 
 
Slouží k dokumentování pohybu strážce při pochůzkové činnosti na objektu. Skládá se z čipů, které 

jsou rozmístěny na objektu a detektoru, který má u sebe strážce. 
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Služební zbraň 

 
K problematice služební zbraně při výkonu povolání strážného je třeba uvést, že v současné době je 
právní úprava zakotvena v zákoně č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), 

ve znění pozdějších předpisů. 
 
Zákon o zbraních rozlišuje tzv. kategorie zbraní a označuje je písmeny doplněnými číslicemi.  

  
Zbraní se pro účely tohoto zákona rozumí střelná zbraň uvedená v kategoriích zbraní. Druhy zbraní a 
střeliva jsou vymezeny v příloze č. 1 k tomuto zákonu 

 
Rozdělení zbraní a střeliva 

 
(1) Zbraně a střelivo se pro účely tohoto zákona rozdělují na 
a) zakázané zbraně a zakázané střelivo, kterými jsou zbraně kategorie A a zbraně kategorie A-I, 
b) zbraně podléhající povolení, kterými jsou zbraně kategorie B, 
c) zbraně podléhající ohlášení, kterými jsou zbraně kategorie C a zbraně kategorie C-I, 
d) ostatní zbraně, kterými jsou zbraně kategorie D, a 
e) střelivo, které není zakázané (dále jen „střelivo“). 

Nejčastější zbraní ve výbavě strážného je zbraň kategorie B. Držitel zbraně každé z uvedených 
kategorií má celou řadu povinností, které jsou v zákoně přesně vymezeny. 
Jednou z podmínek pro nabývání, držení či nošení zbraně kategorie B je mít k tomu oprávnění. 

  
§ 16 

Zbrojní průkazy a jejich skupiny 
 

(1) Zbrojní průkaz je veřejná listina, která fyzickou osobu opravňuje k nabývání vlastnictví a držení 
zbraně nebo střeliva do těchto zbraní v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny 
zbrojního průkazu a v rozsahu těchto oprávnění k jejich nošení. Doba platnosti zbrojního průkazu je 
10 let. Zbrojní průkaz lze vydat podle posudku o zdravotní způsobilosti s dobou platnosti kratší než 10 
let. 
(2) Zbrojní průkaz se rozlišuje podle účelu užívání zbraně nebo střeliva a podle rozsahu oprávnění do 
skupin 
a) A - ke sběratelským účelům, 
b) B - ke sportovním účelům, 
c) C - k loveckým účelům, 
d) D - k výkonu zaměstnání nebo povolání, nebo 
e) E - k ochraně života, zdraví nebo majetku. 
 

V praxi existuje několik možností jak služební zbraní pracovníka na úseku bezpečnosti, strážného, pro 
účely plnění pracovních povinností vybavit.  
Pokud se jedná o zbraň kategorie B, konstrukčně nejčastěji pistole, méně často revolver, musí strážný 
být zároveň držitelem zbrojního průkazu skupiny D, nebo E. Tím není vyloučeno, že je zároveň 
držitelem i ostatních skupin zbrojních průkazu, případně některých z nich v kombinaci se skupinou D, 
nebo E. 
Jedna z možností je, že zbraň je majetkem a tedy v držení pracovníka a o jejím nošení existuje mezi 
zaměstnavatelem tedy bezpečnostní agenturou a pracovníkem dohoda. Dohoda může obsahovat 
například také ustanovení o zvláštním odměňování takového pracovníka, případně podmínky výcviku 
ve střelbě organizované a hrazené ze strany CBS a podobně. 
Druhá legální možnost je situace, kdy konkrétní zbraně vlastní a tedy legálně drží na základě tzv. 
licence zaměstnavatel strážného. Na dobu služby je vždy konkrétní zbraň strážnému, který ale musí 
být držitelem zbrojního průkazu s rozsahem oprávnění skupiny D, do služby vydávána. Na konci služby 
v takovém případě zbraň bývá zpravidla bezpečně uložena na předem stanoveném místě. V takovém 
případě musí ale být nejčastěji interní směrnicí upraveny přesně podmínky skladování a vydávání 
zbraní a střeliva. Zároveň musí existovat přesná evidence k vydávání a ukládání zbraní. Např. kniha 
výdeje zbraní a střeliva. Způsob zabezpečení zbraní musí vyhovovat podmínkám stanoveným 
zákonem. Zbrojní licence jsou upraveny v §§ 31-40 zákona o zbraních. 
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§ 28                                 

Oprávnění držitelů zbrojních průkazů 
 

(1) Držitel zbrojního průkazu skupiny A je oprávněn pro sběratelské účely 
a) nabývat do vlastnictví a držet zbraň kategorie A nebo A-I, na kterou mu byla udělena výjimka, zbraň 
kategorie B, na kterou mu bylo vydáno povolení, nebo zbraň kategorie C, nebo 
b) nabývat do vlastnictví a držet, popřípadě nosit střelivo do zbraně kategorie A, A-I, B nebo C, nejvíce 
však 3 kusy téhož druhu, ráže, značky a výrobního provedení, anebo 1 nejmenší spotřebitelské 
balení. 
(2) Držitel zbrojního průkazu skupiny B nebo C je oprávněn 
a) nabývat do vlastnictví a držet, popřípadě nosit zbraň kategorie A-I, na kterou mu byla udělena 
výjimka, zbraň kategorie B, na kterou mu bylo vydáno povolení, nebo zbraň kategorie C; tuto zbraň, 
případně zbraň s nasazeným nebo jinak instalovaným tlumičem hluku výstřelu, může nosit pouze na 
střelnici nebo v místech, kde je k tomu oprávněn podle zvláštního právního předpisu, a 
b) nabývat do vlastnictví, držet, popřípadě nosit střelivo nebo jednotlivé části nábojů do zbraní 
kategorie A-I, B nebo C; střelivo a jednotlivé části nábojů nesmí nosit viditelně. 
(3) Držitel zbrojního průkazu skupiny D je oprávněn při výkonu zaměstnání nebo povolání 
a) nosit nebo držet zbraň kategorie A, A-I, B nebo C, na kterou má jeho zaměstnavatel vydán průkaz 
zbraně k účelům, pro které byla vydána zbrojní licence, přičemž zbraň s nasazeným nebo jinak 
instalovaným tlumičem hluku výstřelu může nosit pouze na střelnici nebo v místech, kde je k tomu 
oprávněn podle zvláštního právního předpisu; k této zbrani je oprávněn držet nebo nosit i střelivo, a 
b) nosit nejvíce 2 zbraně uvedené v písmenu a) a střelivo do těchto zbraní na veřejnosti nebo na místě 
veřejnosti přístupném; zbraň a střelivo do této zbraně nesmí nosit viditelně. 
Strážník obecní policie je oprávněn nosit zbraň viditelně při plnění úkolů obecní policie. Zaměstnanec 
České národní banky zajišťující fyzickou ochranu objektů této banky může zbraň nosit viditelně jen v 
souvislosti s plněním svých pracovních úkolů. 
(4) Držitel zbrojního průkazu skupiny E je oprávněn 
a) nabývat do vlastnictví a držet, popřípadě nosit zbraň kategorie A-I, na kterou mu byla udělena 
výjimka, zbraň kategorie B, na kterou mu bylo vydáno povolení, nebo zbraň kategorie C, 
b) nabývat do vlastnictví střelivo pouze do zbraně, kterou je oprávněn držet, a to po předložení 
průkazu zbraně; toto střelivo je oprávněn také držet nebo nosit a 
c) nosit nejvíce 2 zbraně a střelivo do těchto zbraní; zbraně ani střelivo nesmí nosit viditelně. 
(5) Držitel zbrojního průkazu smí ze zbraně, kterou je oprávněn držet, střílet pouze v místech, kde je k 
tomu oprávněn podle zvláštního právního předpisu, nebo na střelnici, pokud se nejedná o použití 
zbraně k ochraně života, zdraví nebo majetku. Soudní znalec, který je držitelem zbrojního průkazu, je 
oprávněn držet zbraň a střelivo a střílet ze zbraně za účelem vypracování znaleckého posudku. 
Střelbu, při které se ze zbraní nevystřelují střely, a střelbu ze signální zbraně za použití signálních 
nábojů je držitel zbrojního průkazu oprávněn provádět též na místě, kde je zajištěno, že nebude 
ohrožen život, zdraví, majetek nebo veřejný pořádek. 

 
V případě, že by služební zbraní byla zbraň kategorie C-I, nebo D, např. zbraň běžně označovaná jako 
plynovka, nemusí být pracovník držitelem zbrojního průkazu. Zbraň může být jak majetkem strážného, 
tak také bezpečnostní agentury. Nabývání, skladovaní a manipulace s takovou zbraní musí vyhovět 
podmínkám zákona o zbraních.  Dle současné právní úpravy je mezi zbraně kategorie C-I zařazen 
např. také TASER. Nakládání se zbraní kategorie C-I nebo D, pokud je majetkem CBS, by mělo být 
upraveno interní směrnicí společnosti a evidováno stejně jako vydávání ostatních pomůcek a 
prostředků využívaných strážným ve službě. 
 
(4) Držitel zbraně kategorie C-I nesmí 
a) zbraň nosit viditelně na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném, pokud se nepodílí na akci, 
jejíž součástí je střelba nebo obdobné nakládání se zbraní a při které lze takový způsob nošení 
zbraně považovat s ohledem na místní podmínky za obvyklý a přiměřený povaze dané akce; na 
přepravu zbraně kategorie C-I na takové místo se použije § 29 odst. 4 obdobně, 
b) zbraň nosit nebo s ní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném jakkoliv manipulovat, pokud 
je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů, návykových látek, léků nebo v 
důsledku nemoci, 
(5) Držitel zbraně kategorie D nesmí 
a) zbraň nosit viditelně na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném, pokud se nepodílí na akci, 
jejíž součástí je střelba nebo obdobné nakládání se zbraní a při které lze takový způsob nošení 
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zbraně považovat s ohledem na místní podmínky za obvyklý a přiměřený povaze dané akce; na 
přepravu zbraně kategorie D na takové místo se použije § 29 odst. 4 obdobně, 

 

 
Strážný při výkonu služby není osobou, která by požívala odlišných práv k použití zbraně, 

než kterákoli jiná osoba – v praxi to znamená, že použití zbraně strážným je oprávněné 
pouze ve dvou případech za okolností vylučujících protiprávnost jejího užití, a to : 
 

                                    ۰    v případě nutné obrany 

 

                                    ۰     v případě krajní nouze 

 

 
 
 

 
§ 28 

Krajní nouze 

(1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému trestním 
zákonem, není trestným činem. 

(2) Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak anebo 
způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil, anebo byl 
ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet. 

§ 29 
Nutná obrana 

(1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný 

trestním zákonem, není trestným činem. 
(2) Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku. 

 

Při výkonu služby je třeba proto vždy dbát těchto podmínek a zbraně použít skutečně jako krajního 
prostředku k odvrácení útoku na svou osobu, nebo v situaci kdy jiným způsobem nelze postupovat. 
Obecně platí, že každé užití zbraně je pečlivě vyhodnocováno z hlediska oprávněnosti. 

 

I když je situace, za které dochází k použití střelné zbraně bezpochyby vždy vysoce 
stresující, je nezbytné dbát zákonných ustanovení a zbraně užít skutečně pouze 
v mezních situacích – mimo jiné i z důvodu vlastní ochrany před právními důsledky 

chybného vyhodnocení situace a jejího neoprávněného užití. 

 
3.7 Součinnost s IZS a Policií ČR 
 

Součinnost s jednotkami Integrovaného záchranného systému je důležitou součástí výkonu funkce 
strážného.  
Strážný by měl být bezpečně obeznámen s prostředím, místem, charakterem objektu a činností 

v něm vykonávaných tak, aby byl schopen vyhodnotit případná rizika pro vznik mimořádných 
událostí a poskytovat jednotkám IZS potřebnou a hlavně efektivní součinnost. 
V této souvislosti je na místě zdůraznit zejména odpovědný přístup ze strany strážnému nadřízených 

pracovníků, velitele směny (manažera zakázky, nebo i kontaktních osob zadavatele), kteří jsou 
povinni seznámit strážného se všemi specifiky služby v daném objektu. 
 

Důležitým aspektem je potom také poskytnutí kvalitních, úplných a relevantních informací 
jednotkám IZS při vzniku mimořádné situace.  
Strážný by měl za všech okolností umět vyhodnotit základní důležité informace o události                       

a ve srozumitelné formě je být schopen přenést pracovníkům krizové linky. Jedná se zejména               
o následující údaje : 
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• typ události (požár, úraz, havárie médií, živelná pohroma, atd.) 

• místo události (ideálně s přesným určením lokace v objektu) a příjezdové cesty 
• údaje o počtu zraněných a stupni jejich poranění 

• své jméno a kontaktní údaj 

• zůstat k dispozici pro případné dodatečné informace, které bude žádat dispečink IZS 
 

Pro krizové volání platí v ČR již plně funkční telefonní spojení na lince 112 – pro specifické objekty          
a provozy mohou platit i místní podmínky, např. jednotky závodní požární ochrany, zdravotní služba 

přímo v objektu, atd. 
 
3.7.1 Součinnost s Policií ČR 

 
Součinnost s Policií ČR, případně s Městskou Policií je součástí činnosti strážného, která může být 
problematickým bodem – strážný je povinen, stejně jako každý občan,  poskytnout policii pomoc při 

udržování veřejného pořádku. Stejně je ovšem z výkonu své pozice smluvně zavázán chránit zájmy 
svého zaměstnavatele a objednatele služeb bezpečnostní agentury. 
Aby strážný úspěšně vyhověl oběma uvedeným zásadám, měl by umět kvalifikovaně rozhodnout 

jakou součinnost (jaké informace, služby, pomoc, atd.) ještě může sám poskytnout a kde je již 
nezbytné problém eskalovat na svého nadřízeného. 

Orientaci v tomto problému by mu měly poskytovat směrnice pro výkon služby, které by měly                 
na podobné situace pamatovat a ukládat pro jejich řešení jasná pravidla. 
 

Protože strážný ve své praxi často může přijít do styku s mimořádnými situacemi, jako např. 
napadení střeženého objektu, úrazy, krádeže, loupeže, atd., měl by rutinně zvládat zásady hlášení 
takových událostí tísňové lince Policie ČR – 158, nebo lince IZS – 112. 

Stejně jako v případě hlášení všech mimořádných událostí by i hlášení na tyto tísňové linky mělo 
obsahovat jasné a přesné informace : 

 

• typ události (krádež, loupež, násilné vniknutí do objektu, atd.) 

• místo události (ideálně s přesným určením lokace v objektu) a příjezdové cesty 
• údaje o případném počtu zraněných a stupni jejich poranění 

• údaje o pachateli, jsou-li známy 

• své jméno a kontaktní údaj 
• zůstat k dispozici pro případné dodatečné informace operačního důstojníka Policie ČR 

• zajistit místo události proti přístupu nepovolaných osob 
 
Pro krizové volání platí v ČR již plně funkční telefonní spojení na lince 158, nebo 112 – pro specifické 

objekty a provozy mohou platit i místní podmínky, např. nejbližší oddělení Policie ČR, nebo příslušné 
Městské policie. 
 

   Povinnost podat vysvětlení 
 

V případě, že byl zaměstnanec SBS účastníkem jakéhokoliv přestupku či trestného činu, může 

ho policista vyzvat k podání vysvětlení podle § 61 z. č. 273/2008 Sb. o Policii České republiky nebo 
podle § 158 odst. 6 TŘ. Každý je povinen vysvětlení podat. Pouze ve výjimečných případech může 
být vysvětlení požadováno okamžitě, v ostatních případech stanoveném termínu. Každý má právo 

podávat vysvětlení za účasti svého advokáta či právního zástupce. 
Při komunikaci s příslušníkem policie je policista povinen prokázat se služebním průkazem, 

služebním odznakem, nebo uniformou se služebním číslem. Sdělování jakýchkoliv informací nebo 

předání materiálů policistovi je bezpodmínečně nutné zapsat do ZOPS s uvedením služebního čísla 

policisty a informovat svého nadřízeného. 
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4.  Zásady PO a BOZP v praxi provádění činnosti strážného 
 
 

4.1 Požární ochrana v praxi strážného 

  
Pro běžný výkon funkce strážného je nezbytné se seznámit s dokumentací objektu, která je určena 
k zajištění požární bezpečnosti. 

Hlavními prvky takovéto dokumentace jsou : 
 

- Požární poplachové směrnice vymezují činnosti zaměstnanců, popřípadě dalších osob při 

vzniku požáru.. Způsob vyhlášení požárního poplachu, oznámení vzniku požáru atd….;  

- Požární evakuační plán upravuje postup při evakuaci osob, zvířat a materiálu z objektů 

zasažených nebo ohrožených požárem. Zároveň stanovuje povinnosti osob při organizaci a 

zajištění této evakuace. 

- Dokumentace zdolávání požárů - operativní plán, operativní karta. Jedná se o popis 

opatření, která jsou určena specificky pro daný objekt (prostor, budovu, atd.). V případě 

požáru ji strážný předává veliteli zásahu, je-li tak určeno. 

- Požární řád upravuje základní zásady zabezpečování požární ochrany na místech, kde se 

vykonávají činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím. 

- Řád ohlašovny požárů upravuje způsob přijímání hlášení o vzniku požáru, vyhlášení 

požárního poplachu pro zaměstnance a další osoby zdržující se na pracovištích právnické 

osoby nebo podnikající fyzické osoby, oznámení požáru na operační středisko hasičského 

záchranného sboru kraje a se zřetelem k místním podmínkám 

 

Pokud není objekt zařazen do kategorie se zvýšeným nebo vysokým požárním 

nebezpečím, mohou být postupy definované pro výše uvedené jednotlivé druhy 

dokumentace obsaženy v jiných předpisech – například v havarijním řádu atd. Je tedy 

nezbytné si takovou dokumentaci vyžádat. 

 

Způsob ohlášení požáru na HZS (IZS) ČR:  

• kdo volá 

• kde hoří 

• co hoří 

• ostatní důležité skutečnosti (zranění, nebezpečné látky atd..) 

 

Základní postup strážného při vzniku požáru : 

• Hlásit, že oheň vzniknul a že jdu hasit (!) 

• pokusit se oheň uhasit vhodnými hasícími prostředky (což lze jen do určitého rozsahu ohně) – 

hasicí přístroje, hydranty… 

• vyhlášení požárního poplachu 

• ev. oznámení na HZS ČR číslo 112 nebo 150 

• pomoc s evakuací; v případě výskytu zraněných – evakuovat je a poskytnout první pomoc 

 

V případě zjištění požáru je každý zaměstnanec povinen provést opatření na záchranu 

života a zdraví ohrožených osob, k uhašení nebo zamezení šíření požáru (pokud je to 

možné), okamžitě požár ohlásit. Po příjezdu jednotky PO se zaměstnanec řídí pokyny 

velitele zásahu. Každý zaměstnanec v pozici strážný musí mít základní znalosti v oblasti 

PO pro daný objekt. 
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Použití hasicích přístrojů – stručná informace 
 

třída 

požáru 

charakteristika poznámka 

A Požáry pevných látek, zejména organického původu, 
jejichž hoření je obvykle provázeno žhnutím 

Dřevo, papír, organické látky – tráva, sláma, 
atd. 

B Požáry kapalin nebo látek přecházejících do kapalného 
skupenství 

Organická rozpouštědla, paliva, těkavé látky 

C Požáry plynů 
 

Např. rozvody zemního plynu v budovách 

D Požáry kovů 

 

Přichází v úvahu např. ve výrobních podnicích 

– postup hašení zpravidla ošetřen zvláštní 
dokumentací 
 

F Požáry rostlin, nebo živočišných olejů a tuků 

používaných na (v) kuchyňských spotřebičích 

Oleje a ztužené potravinářské tuky – fritézy, 

pánve, konvektomaty, atd. 
 

JINÉ Po hašení výpočetní techniky atd. se používají tzv. čistá 
hasiva. 

V prostorech s větší koncentrací výpočetní 
techniky bývají rovněž k dispozici detailní 
postupy pro případ požáru. 

 

 
Nejčastěji se používané jsou hasicí přístroje typu:  

- Vodní – pro třídu požáru A 

- Pěnové – pro třídu požáru A,B 

- Práškové-pro třídu požáru A,B,C 

- CO2 (tzv.sněhové)-pro třídu požárů B,C. 

 

popis správně špatně 

Požár hasit po směru větru. 

  

Hořící plochu hasit od kraje. 

  

Odkapávající látky hasit 
shora dolu. 

  

Hořící stěny hasit zdola 

nahoru. 

  

Při použití více přístrojů tyto 
nasadit najednou, ne 
postupně. 
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Dát pozor na opětovný vznik 
požáru. 

  
Po každém použití has. 
přístroje zajistit opětovné 
naplnění, nevracet zpět na 

věšák.   
 

 

Vodní a pěnové hasící přístroje nelze používat z důvodu bezpečnosti k hašení elektrických 

zařízení pod napětím. 

 

Jako další prostředky určené k hašení požárů se mohou vyskytovat na objektech stabilní a polostabilní 

hasicí zařízení, požární vodovody (hydranty) vnitřní a vnější, suchovody… 

 

Osoby se obecně nedoporučuje  hasit hasicími přístroji zde jmenovanými z důvodu rizika 

nevratného poškození zdraví. Osobu uhasíme nejlépe položením a udušením plamenů 

např. hasicí dekou, nebo jiným podobným způsobem (bundou atd….) 

 
4.2 BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (dále jen „BOZP“) stejně jako požární ochrana (dále jen „PO“) 
jsou důležitou a nedílnou součástí organizace a řízení práce na všech pracovištích bez výjimky.  

Na tuto skutečnost se ještě více zaměřuje pozornost zejména vstupem České republiky do Evropských 
společenství.  

Zákoník práce ukládá zaměstnavatelům v základním ustanovení řadu povinností. Ve stručnosti některé 
uvedeme a je třeba konstatovat, že jsou platné i ve vztahu k zákazníkům u kterých  vykonávají 
zaměstnanci bezpečnostní služby – strážní. 

 
Zaměstnavatel je povinen :   
 

• Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci 

s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce. 

• Povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci se vztahuje na 

všechny osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích. 

• Za plnění úkolů zaměstnavatele v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci odpovídají 

vedoucí zaměstnanci zaměstnavatele na všech stupních řízení v rozsahu svých funkcí. Tyto 

úkoly jsou rovnocennou a neoddělitelnou součástí jejich pracovních povinností. 

• Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou 

zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a vzájemně spolupracovat 

při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Každý ze zaměstnavatelů je přitom 

povinen zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány a prováděny 

tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci dalšího zaměstnavatele. A zároveň 

spolupracovat při zajištění bezpečného, nezávadného a zdraví neohrožujícího pracovního 

prostředí pro všechny zaměstnance na pracovišti. 

• Náklady spojené se zajišťováním BOZP hradí zaměstnavatel 
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Zaměstnanci jsou povinni plnit následující práva a povinnosti v oblasti BOZP: 

 

• mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na informaci o rizicích jejich 

práce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením 

• jsou oprávněni odmítnout výkon práce, o níž mají důvodně za to, že bezprostředně 

a závažným způsobem ohrožuje jejich život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných 

osob; takové odmítnutí nelze posuzovat jako nesplnění povinnosti zaměstnance 

• mají právo a povinnost podílet se na vytváření zdravého a bezpečného pracovního prostředí, a 

to zejména uplatňováním stanovených a zaměstnavatelem přijatých opatření a svou účastí na 

řešení otázek BOZP 

• každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své 

zdraví i o bezpečnost a zdraví osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně 

opomenutí při práci. Znalost předpisů a požadavků zaměstnavatele k zajištění BOZP je 

nedílnou součástí kvalifikačních předpokladů zaměstnance.  

• účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem v zajmu BOZP a podrobit se ověření jejich 

znalostí 

• podrobit se lékařským prohlídkám, očkování, vyšetření a diagnostickým zkouškám stanoveným 

zvláštními právními předpisy 

• dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění BOZP, s nimiž byl 

řádně seznámen, a řídit se zásadami bezpečného chování na pracovišti a informacemi 

zaměstnavatele 

• dodržovat při práci stanovené pracovní postupy, používat stanovené pracovní prostředky 

a plně využívat stanovené osobní ochranné pracovní prostředky 

• nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky, na pracovištích 

zaměstnavatele (zákazníka) a v pracovní době i mimo tato pracoviště, nevstupovat pod jejich 

vlivem na pracoviště zaměstnavatele (zákazníka) a nekouřit na pracovištích 

• oznamovat bez odkladu svému nadřízenému nedostatky a závady na pracovišti, které by 

mohly ohrozit BOZP, a podle svých možností se účastnit na jejich odstraňování 

• okamžitě oznamovat svému nadřízenému svůj pracovním úraz, pokud mu to jeho zdravotní 

stav dovolí, a stejným způsobem nahlašovat pracovní úraz jiné osoby, jehož byl svědkem. 

Spolupracovat při vyšetřování jeho příčin   

• podrobit se, na pokyn příslušného vedoucího zaměstnance zjištění, zda není pod vlivem 

alkoholu nebo jiných návykových látek apod. 

Pracovní úraz 

Pracovní úraz je takové poškození zdraví nebo smrt, k němuž došlo při plnění pracovních 

úkolů zaměstnance nebo v přímé souvislosti s tímto plněním. O pracovní úraz nejde při 

cestě do zaměstnání a zpět. 
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5. Interní normy, směrnice, postupy - význam 
 
Norma (někdy také standard) je požadavek na chování nebo vlastnosti věci, člověka, situace apod., 
který se buď závazně vyžaduje nebo podle něhož se hodnotí jejich přijatelnost nebo obvyklost. Normy 

jsou psané i nepsané a mají různou míru závaznosti a různý rozsah platnosti. 

Normy jsou definovány jako: 

• směrnice, pravidlo, jehož zachování je závazné, např. mravní, právní, technické, 
technologické; 

• norma technická přesně stanovuje požadované vlastnosti, provedení, tvar nebo uspořádání 
opakujících se předmětů nebo způsobů a postupů práce, popř. vymezuje všeobecně užívané 
technické pojmy; 

• nástroj zjednodušování a snižování rozmanitosti výrobků a činností; 

• nástroj dorozumívací funkce mezi výrobcem a zákazníkem a mezi výrobci, nebo poskytovateli 
služeb 

Existují normy státní (ČSN), evropské, mezinárodní, předmětové, jakostní a jiné. Zkráceně je technická 

norma technický předpis, který stanoví technické náležitosti, popř. technická řešení u opakovaných 
úkonů a dějů – analogicky tato definice platí i pro činnosti v oblasti zajištění bezpečnosti. 
Interní normy mají pro práci strážného zásadní a rozhodující význam, a to jak z pohledu kvality výkonu 

služby, tak i pohledu bezpečnosti práce samotného strážného. 
Aby byla zajištěna standardizace výkonu služby na jednotlivých místech (objektech, prostorech, atd.) 
je důležité zpracovat takové dokumenty, které tuto standardizaci umožní. Těmito dokumenty jsou 

právě interní normy (směrnice) pro výkon služby. 
Je proto zřejmé, že pro každou pozici – objekt – typ výkonu služby, by měla být zpracována směrnice, 
která tento výkon popisuje a stanovuje jasná pravidla pro chování, jednání, konání a pracovní postupy 

strážného v různých situacích při výkonu služby. 
 

5.1  dělení interních norem z hlediska účelu 

 
Normy objektové 
Objektové normy jsou takové dokumenty, které se svým obsahem vztahují ke konkrétnímu objektu 

nebo prostoru. 
Zpravidla jsou zpracovány v přehledné formě, jako sestava dokumentů, která standardně obsahuje 

následující informace : 
 

• popis objektu z hlediska stavebně orientačního, včetně jeho plánu 
• popis objektu s evakuačním a požárním plánem 

• umístění HUP, HUV, HVE 

• umístění požárních zařízení, hydrantů, suchovodů 
• plán a organizaci vstupů do objektu 

• důležitá spojení na jednotlivé odpovědné osoby provozovatele objektu 
• jiné informace specifické pro objekt (např. umístění nebezpečných látek, skladů, TZB, atd.) 

 

Normy realizační – směrnice pro výkon služby 
Realizační normy jsou takové dokumenty, které se svým obsahem vztahují ke činnosti, pracovním                                      
a jiným postupům. 

Zpravidla jsou zpracovány v přehledné formě, jako sestava dokumentů, která standardně popisuje 
činnosti jednotlivých zaměstnanců a mají hierarchické uspořádání (navazují na sebe a jejich řazení 

dává dokonalý přehled o systému). Zpravidla obsahují následující informace : 
 

• popisy pracovních pozic a jejich náplně v hierarchickém uspořádání (zhora dolů) 
• návaznosti jednotlivých funkčních pozic 

• emergency postupy pro jednotlivé pracovní pozice a posloupnost eskalace problému (situace) 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Standard
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chov%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Vlastnost&action=edit&redlink=1
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6.  Řešení modelových situací v praxi strážného 
 
V následujících několika samostatných odstavcích jsou uvedeny modelové situace, se kterými                  

se strážný při výkonu své funkce běžně setkává. 
Snahou těchto modelových situací je vysvětlit na konkrétních případech souvislosti mnohdy rutinního 
jednání s právními předpisy a ukázat na jednotlivostech aplikaci právních norem, s nimiž Jste byli 

seznámeni v úvodu této publikace. 
 
Doporučení : 

Vždy než si přečtete popis správného postupu při řešení konkrétní situace, zkuste si krátce písemně ověřit jakým způsobem 
byste běžně postupovali – následně si řešení přečtěte a konfrontujte svůj zápis s textem uvedeným v odstavci „Správný 
postup“….. 

 
6.1 – situace 1. - Osoba u rozvodny el. energie 

  
Při pochůzce po objektu, kde se nikdo již nemá vyskytovat jste nalezl neznámou osobu 

ležící bez známek vědomí u rozvodny elektrické energie, která jiskří. Popište svou 

činnost, způsob ověření životních funkcí, postup první pomoci. 

Správný postup : 
a) Přerušení proudu (sám nebo odborně, podle typu rozvodny) a následné oddálení postiženého 

z místa (zbytkové výboje apod.) – za pomoci nevodivého materiálu 

b) Zajištění pomoci (tel. / vysílačka apod. ) 

c) Zjištění stavu postiženého = životní funkce: dech – srdeční činnost – vědomí 

d) Zajištění první pomoci podle zjištění: uvolnění dýchacích cest – nepřímá srdeční masáž 

v tempu 100 – 120 stlačení za minutu (umělé dýchání lze, není povinné – frekvence 30:2), 

proti šoková opatření 

e) Předání do odborné péče 

f) Záznam do Služebního protokolu 

 

Pozor, protože v v objektu se již neměl nikdo vyskytovat, může jít potencionálně o osobu, 

která do objektu vnikla neoprávněně. Z tohoto důvodu musíme ověřit i tuto variantu.  

6.2 - Situace 2. - Tepenné krvácení 
 

Vykonáváte službu na recepci. K recepci se blíží osoba, která se drží za pravou horní 

končetinu. Mezi prsty prosakuje krev, která po povolení sevření ruky pulzně vystřikuje.  

Definujte, o jaké zranění pravděpodobně jde, a popište svou činnost. 

Správný postup : 
a) Jedná se o otevřenou ránu s tepenným krvácením  

b) Tlakem zajistit místo poškození (prsty) – tlakový obvaz 

c) Zaškrtit končetinu nad poraněním směrem k srdci v případě, že tlakový obvaz nezastaví 

krvácení (za použití jakéhokoli stažitelného materiálu, který je k dispozici, tedy i např. kravata) 

– zaškrcené místo neuvolňovat! 

d) Poraněnou končetinu zvednout nad úroveň srdce 

e) Přivolat odbornou pomoc → po příjezdu informovat o čase, kdy došlo k zaškrcení 

končetiny! 

f) Do příjezdu RZP proti šoková opatření, zklidnění postiženého 

g) Záznam do Služebního protokolu 
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Při ošetření musíme provést ověření oprávněnosti pobytu zraněné osoby v areálu                     

a okolností událostí.  

 
6.3 – Situace 3. – Pobodání v herně 

 
Vykonáváte službu v herně, při kontrolní obchůzce narazíte na situaci, kdy dojde k 

výtržnosti několika osob; na zemi zůstává jeden ze zákazníků s nožem zaraženým 

v pravém boku. Zákazník začíná vykazovat známky šoku. Popište svou činnost. 

Poznámka : 

Pochůzka je vykonávána s plnou předepsanou výstrojí a výzbrojí, tj. i s nutnými pojítky (RDST, 

mobilní telefon, panik tlačítko…). Primární starostí je poskytnutí prvé pomoci při zajištění 

bezpečného prostoru pro tuto činnost informování Policie ČR, nadřízeného….  

POZOR: je nutno předpokládat, že i zraněný je ozbrojen. 

  

 Správný postup: 

a) Přivolat odbornou pomoc  

b) První pomoc laická – nevyndávat nikdy zbraň z rány! Naopak jej fixujeme + stabilizace stavu 

= uvolnit tísnící šatstvo a přikrýt pacienta, aby byl v teple! Snažit se ho uklidnit.  

c) Kontrola základních životních funkcí (tep, dýchání) do příjezdu RZP 

d) Záznam do Služebního protokolu 

e) Zajistit svědky události 

f) Přivolat na místo RZS a Policii 

g) Předat Policii informace vedoucí k nalezení útočníků (věnovat se již při události tomu, co mají 

osoby na sobě, jak vypadají, abychom tyto informace mohli předat policii). Dále poskytnout 

policii např. výstup z kamerového systému.  

 

6.4 - Situace 4. – Narušení ochranné zóny 
 
Pracujete ve výrobním podniku. EZS nahlásila narušení ochranné zóny. Vzápětí EPS 

nahlásila vznik požáru. Velitel směny Vás vyslal na místo provést kontrolu. Při příchodu na 
místo zjistíte počínající požár a osobu, na které došlo ke vznícení oděvu. Popište svou 
činnost. 

 
Poznámka : 

Vzhledem k tomu, že EZS nahlásila narušení zóny, provádím pohyb po budově se zvýšenou opatrností 

s předpokladem toho, že se setkám s osobou, která neoprávněně vnikla do objektu. Při setkáni 

s osobou na které vzplál oděv musím provést kontrolu okolí s ohledem na možný výskyt dalších osob    

a provést záchranné opatření osoby s ohledem na předpoklad, že tato osoba neoprávněně vnikla                

do objektu a sama požár způsobila. 

 

Správný postup : 

a) Infotelefon. popř. vysílačkou předat informaci o zjištění  veliteli směny (k zajištěni dalších 

kroků jako povolání HZS a RZP, informování zástupce klienta a vyslání pomoci na místo 

události…. 

b) Uhasit osobu (přehodit přes osobu bundu/deku…válením po podlaze zdusit plameny) 

c) Neprodleně ji dostat z dosahu ohně 
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d) Zjistit stav životních funkcí – rozhodnutí dle zjištění (zástava srdeční/dechová/bezvědomí)→ 

dechová centra jsou v těchto případech primární 

e) Odstranění oděvu a (lze-li) vodičů tepla jako prstýnky, hodinky… 

f) Chlazení postižených míst – neledujeme! 

g) Postižené plochy překrýt sterilním krytím – nezavazovat! 

h) Do příjezdu RZP proti šoková opatření, zklidnění postiženého a průběžná kontrola životních 

funkcí 

i) Záznam do Služebního protokolu 

6.5 - Situace 5. – Umožnění vstupu Policii ČR 
 

Hlídáte administrativní centrum. V cca. 21.30 hodin dorazí uniformovaná Policie ČR               

a žádá o předložení knihy návštěv a umožnění přístupu do kancelářských prostorů 
jednoho z nájemců centra. Popište svou činnost a zdůvodněte svá oprávnění. 

 

Řešení : 

SBS pracuje na základě delegace práv ze strany klienta, například na základě mandátní 

smlouvy. V takové smlouvě jsou pak upraveny práva a povinnosti, které za oprávněnou osobu 

následně provádí např. SBS. Pravděpodobně nebude v takové smlouvě souhlas s umožněním 

vstupu dalších osob. To znamená, že nemůže umožnit přístup do těchto prostor a předkládat 

jakékoli doklady bez souhlasu majitele. Avšak takto nelze postupovat vždy, může nastat 

několik situací, kdy policii takový vstup bude umožněn. V některých případech má policista 

oprávnění vstupu do takových prostor, zejména při ochraně života, zdraví osob anebo pro 

odvrácení závažného ohrožení veřejného pořádku a bezpečnosti. Viz § 40 zákona o Policii, 

který je citován níže. Dále mohou nastat situace, kdy se policisté prokáží platným soudním 

povolením ke vstupu do ostatních prostor podle trestního řádu, viz níže. Ve všech těchto 

případech nelze policistům ke vstupu bránit, takové jednání z Vaší strany by mohlo být 

překonáno i silou. Předložení knihy návštěv policistům nebrání taktéž žádná překážka. Pokud 

požadavek policistů je oprávněný, tedy plní úkoly policie a souvisí takový požadavek s plněním 

těchto úkolů, pak by každá osoba měla požadavku policisty vyhovět a poskytnout osobní a 

věcnou pomoc v souladu s § 18 zákona o Policii, viz níže. 

Dále nezapomenout zaznamenat jejich služební čísla (požádám je slušně o jejich sdělení), 

registrační značku vozu, poznamenat čas a důvody ke vstupu sdělované policistou při poučení, 

nejlépe vše, včetně zákonné výzvy policisty zaznamenat na záznamové zařízení (nejčastěji to 

bude zvukové záznamové zařízení nebo i videozáznam na mobilním telefonu). Může se stát, že 

následně bude strážný vyzván k poskytnutí pořízeného videozáznamu. I tuto povinnost musí 

po poučení ze strany policisty splnit. 

§ 40 
Vstup do obydlí, jiného prostoru nebo na pozemek 

 
(1) Policista je oprávněn vstoupit bez souhlasu uživatele do obydlí, jiného prostoru nebo na pozemek a 
provést tam potřebné úkony nebo jiná opatření jen tehdy, jestliže věc nesnese odkladu a vstup tam je 
nezbytný pro ochranu života nebo zdraví osob anebo pro odvrácení závažného ohrožení veřejného 
pořádku a bezpečnosti. 
(2) Oprávnění podle odstavce 1 má policista také v případě 
a) důvodného podezření, že se na místě uvedeném v odstavci 1 nachází zemřelý, 
b) pronásledování osoby, nebo 
c) vstupu do jiného prostoru nebo na pozemek, má-li důvodné podezření, že se tam nachází týrané 
zvíře. 
(3) Policista je oprávněn za účelem vstupu na místo uvedené v odstavci 1 toto místo otevřít nebo 
jiným způsobem si do něj zjednat přístup, v případě nutnosti i za použití síly. 
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(4) Policista je povinen při vstupu do obydlí, jiného prostoru nebo na pozemek a při následných 
úkonech zajistit přítomnost nezúčastněné osoby; nemusí tak učinit, hrozí-li nebezpečí z prodlení nebo 
by mohlo dojít k ohrožení života anebo zdraví nezúčastněné osoby. 
(5) Po provedení úkonů nebo jiných opatření je policista povinen bez zbytečného odkladu vyrozumět 
uživatele obydlí, jiného prostoru nebo pozemku a zajistit zabezpečení tohoto místa, nemůže-li tak 
učinit uživatel nebo jiná oprávněná osoba. 
 

§ 18 
Vyžadování pomoci od osob a orgánů 

 
Policista je v rozsahu potřebném pro splnění konkrétního úkolu policie oprávněn požadovat od orgánů 
a osob uvedených v § 14 věcnou a osobní pomoc, zejména potřebné podklady a informace včetně 
osobních údajů. Tyto orgány a osoby jsou povinny požadovanou pomoc poskytnout; nemusí tak učinit, 
brání-li jim v tom zákonná nebo státem uznaná povinnost mlčenlivosti anebo plnění jiné zákonné 
povinnosti. Fyzická osoba tak nemusí dále učinit, pokud by poskytnutím pomoci vystavila vážnému 
ohrožení sebe nebo osobu blízkou. 
    
Domovní a osobní prohlídka, prohlídka jiných prostor a pozemků, vstup do obydlí, jiných 
prostor a pozemků(§ 82 - § 85c) 

   § 82 - Důvody domovní prohlídky a osobní prohlídky a prohlídky jiných prostor a pozemků 

§ 83 - Příkaz k domovní prohlídce 

§ 83a - Příkaz k prohlídce jiných prostor a pozemků 

§ 83b - Příkaz k osobní prohlídce 

§ 83c - Vstup do obydlí, jiných prostor a na pozemek 

§ 84 - Předchozí výslech 
Výkon prohlídek a vstupů do obydlí, jiných prostor a pozemků (§ 85 - § 85c) 

 

Nezapomenout zaznamenat jejich služební čísla (požádám je slušně o jejich sdělení), registrační 

značku vozu, poznamenat čas a důvody ke vstupu sdělované policistou při poučení, nejlépe vše, 

včetně zákonné výzvy policisty zaznamenat na záznamové zařízení (nejčastěji to bude zvukové 

záznamové zařízení nebo i videozáznam na mobilním telefonu). Může se stát, že následně bude 

strážný vyzván k poskytnutí pořízeného videozáznamu. I tuto povinnost musí po poučení ze strany 

policisty splnit. 

6.6 - Situace 6. – Vstup a prohlídka podmíněna kontrolou 
 

Při vchodu do soukromého objektu se zvýšeným bezpečnostním opatřením požaduje od 
Vás návštěvník zdůvodnění, proč by měl projít detekčním rámem, proč by neměl vcházet 

se zbraní, proč by měl uvést své údaje (jméno, bydliště, rodné číslo?). Podejte dané 
vysvětlení, popište Vaše oprávnění v případě, že Vám (i po Vašem vysvětlení) dané údaje 
návštěvník odmítne sdělit. 

 

Poznámka : 

Jestliže se jedná o soukromý objekt, který není veřejně běžně přístupný, je právem majitele stanovit 

podmínky pro návštěvy objektu.  Z tohoto důvodu má návštěvník na výběr dvě možnosti: a) podrobit 

se stanovené proceduře a pravidlům nebo b) do objektu nevstupovat. Třetí variantou je udělení 

výjimkou ze strany majitele. 

Postup a oprávnění k postupu pracovníků SBS musí být dán smlouvou mezi SBS a vlastníkem 

(nájemcem) objektu, kde toto právo (regulovat vstup do svého objektu) bude na SBS delegováno.  

Postup samotný by měl být zachycen v dokumentovaném pracovním postupu (směrnice pro výkon 

služby na objektu nebo instrukce pro výkon služby atp.). 

 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1961-141#cast1-hlava4-oddil5
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1961-141#cast1-hlava4-oddil5
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1961-141#p82
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1961-141#p83
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1961-141#p83a
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1961-141#p83b
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1961-141#p83c
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1961-141#p84
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1961-141#f2679318
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V případě, že návštěvník se odmítne podrobit stanovené proceduře, nebude vpuštěn do 

objektu. 

 

6.7 - Situace 7. – Kontrola zaměstnanců 

 
Při odchodu zaměstnanců z objektu výrobního podniku jsou tito náhodně kontrolováni. 

Náhodný výběr pro kontrolu určuje počítač. Zaměstnankyně, která byla vybrána, nese 
s sebou velkou kabelu. Popište Vaši činnost, způsob provedení kontroly, zásady této 
činnosti, právní náležitosti ke zmocnění pro tuto činnost. 

 

Poznámka : § 248 

(1) Zaměstnavatel je povinen zajišťovat svým zaměstnancům takové pracovní podmínky, aby 

mohli řádně plnit své pracovní úkoly bez ohrožení zdraví a majetku; zjistí-li závady, je povinen učinit 

opatření k jejich odstranění. 

(2) Zaměstnavatel je z důvodu ochrany majetku oprávněn v nezbytném rozsahu provádět 

kontrolu věcí, které zaměstnanci k němu vnášejí nebo od něho odnášejí, popřípadě provádět prohlídky 

zaměstnanců. Při kontrole a prohlídce podle věty první musí být dodržena ochrana osobnosti. Osobní 

prohlídku může provádět pouze fyzická osoba stejného pohlaví. 
Toto právo musí být nejdříve na základě delegováno na SBS formou smlouvy nebo plnou mocí. Postup 

pro tuto činnost by měl být rozpracován do dokumentovaného pracovního postupu (směrnice, 
instrukce…) Zaměstnanci klienta by měli být na své povinnosti (podrobit se této proceduře) 
informovováni ve svých interních předpisech. 

 
Správný postup : 
 

a) Chovat se slušně, dbát zároveň na svou bezpečnost (komunikovat za hranicí kontaktní 

vzdálenosti).  

b) Ideální situace je, když pro provádění takovéto kontroly je určený oddělený prostor. 

Zaměstnankyně bude vyzvána k následování do této místnosti.  

c) Zde bude požádána o vyložení obsahu kabely na určený stůl (ideální je, aby takovouto 

kontrolu prováděli dva pracovníci SBS z důvodu bezpečnosti a z důvodu svědectví o 

průběhu kontroly).  

d) Nikdy sami nesaháme do kabely ani jiných zavazadel. Další kontrola může být (s 

ohledem na výrobní materiál klienta) provedena pomocí ručního detektoru kovů. 

e) V případě, že by postupy předepisovaly i osobní prohlídku, je nutné, aby tuto 

prohlídku prováděla osoba stejného pohlaví, v tomto případě žena. 

f) V případě pozitivního nálezu bude postupováno v souladu s pokyny pro takovouto 

situaci 

g) přivolání odpovědného zaměstnance klienta, sepsání protokolu (nebo záznamu) o 

události,  

h) povolání Policie ČR, sepsání záznamu o události atd. 

6.8 - Situace 8. – Bezdomovec v bance 

 
Ve veřejně přístupné části banky se vyskytla osoba nevábného vzhledu, zřejmě  pod 
vlivem omamných látek, s několika igelitovými taškami a sedla si vedle lavičky určené pro 

čekání klientů, kde setrvává již druhou hodinu na kartonech z krabic, které si přinesla. 
Přepážkový zaměstnanec Vás na situaci upozorní a zástupce klienta žádá o řešení. Popište 
svou činnost  a zdůvodněte svá oprávnění. 

https://www.kurzy.cz/zakony/262-2006-zakonik-prace/paragraf-248/#paragraf-248V1
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Poznámka : 

Jde o soukromý objekt avšak s prostorem veřejně přístupným. Protože majitel odpovídá za bezpečnost 

zde se vyskytujících osob, je požadavek zcela na místě. Majitel objektu by proto měl vydat návštěvní 

řád jako závazný předpis regulující pohyb v tomto prostoru. Pro popsaný případ by měl existovat 

dokumentovaný pracovní postup (směrnice, instrukce…), jak ji řešit. 

Osoba se pravděpodobně dopustila některého z přestupků uvedených v zákoně o některých 

přestupcích. 

§ 5 
Přestupky proti veřejnému pořádku 

 
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 
a) neuposlechne výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci, 
b) zneváží postavení úřední osoby při výkonu její pravomoci, 
c) maří vykázání ze společného obydlí provedené podle zákona o Policii České republiky nebo 
rozhodnutí soudu o předběžném opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí podle zákona o 
zvláštních řízeních soudních, 
d) poruší noční klid, 
e) vzbudí veřejné pohoršení, 
f) znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo 
zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství, 
g) poškodí nebo neoprávněně zabere veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně 
prospěšné zařízení, jde-li o případy, které nelze postihnout podle jiných zákonů, 
h) úmyslně zničí, poškodí, znečistí nebo neoprávněně odstraní, zamění, pozmění, zakryje nebo 
přemístí turistickou značku nebo jiné orientační označení, 
i) poruší podmínky uložené na ochranu veřejného pořádku při konání sportovních, kulturních, pietních 
a jiných společenských akcí anebo v místech určených k rekreaci, turistice nebo pohřbívání, nebo 
j) cestou na organizované sportovní utkání, v místě takového utkání nebo cestou zpět z takového 
utkání má obličej zakrytý způsobem ztěžujícím nebo znemožňujícím její identifikaci. 

 

Z tohoto důvodu bude kontaktován a požádán o sdělení důvodu své přítomnosti v bance. V případě, 

že oprávněný důvod (t.j, důvod spojený s činností banky neexistuje), je nutno jej vyzvat k opuštění 

prostoru. 

V případě odmítnutí existují dvě varianty: 

 

a) Povolání Policie ČR nebo Městské policie s odkazem na výše popsaná podezření                   

na spáchání přestupku… 

b) Z výše popsaných důvodů osobu požádat, aby prostor opustila, pokud tak neučiní provést 
eventuálně její vyvedení.  

 

Strážný by se tímto jednáním přestupku nedopouštěl, neboť by jednal za podmínek okolností 

vylučujících protiprávnost upravených v zákoně č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a 

řízení o nich nebo případně využití institutu Svépomoci upravenou v § 14 zákona č. 89/2012 Sb., 

Občanský zákoník, viz níže.  

§ 24 
Krajní nouze 

 
(1) Čin jinak trestný jako přestupek není přestupkem, jestliže jím někdo odvrací nebezpečí přímo 
hrozící zájmu chráněnému zákonem. 
(2) Nejde o krajní nouzi, jestliže toto nebezpečí bylo možno za daných okolností odvrátit jinak nebo 
následek tímto odvracením způsobený je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který 
hrozil, anebo byl-li ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet. 
 



Profesní školení Národní soustavy kvalifikací – 68-008-E - STRÁŽNÝ 

© - Private Service spol. s r.o. 51 

§ 25 
Nutná obrana 

 
(1) Čin jinak trestný jako přestupek není přestupkem, jestliže jím někdo odvrací přímo hrozící nebo 
trvající útok na zájem chráněný zákonem. 
(2) Nejde o nutnou obranu, byla-li tato obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku. 
 

§ 14 
Svépomoc 

(1) Každý si může přiměřeným způsobem pomoci k svému právu sám, je-li jeho právo ohroženo a je-li 
zřejmé, že by zásah veřejné moci přišel pozdě. 

(2) Hrozí-li neoprávněný zásah do práva bezprostředně, může jej každý, kdo je takto ohrožen, odvrátit 
úsilím a prostředky, které se osobě v jeho postavení musí jevit vzhledem k okolnostem jako 
přiměřené. Směřuje-li však svépomoc jen k zajištění práva, které by bylo jinak zmařeno, musí se ten, 
kdo k ní přikročil, obrátit bez zbytečného odkladu na příslušný orgán veřejné moci. 
 
V případě napadení pracovníka SBS v souvislosti s výkonem jeho činnosti je dle intenzity kladeného 
odporu případně útoku vyváděné osoby možno postupovat v mezích ustanovení trestního 

zákoníku: 
 

§ 28 
Krajní nouze 

(1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému trestním 
zákonem, není trestným činem. 
(2) Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak anebo 
způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil, anebo byl 
ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet. 

§ 29 
Nutná obrana 

(1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný 
trestním zákonem, není trestným činem. 
(2) Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku. 
 

Eventuálně podle §76 odst.2 trestního řádu, a osobu omezit na osobní svobodě do příjezdu PČR…. 

O incidentu bude sepsán ze strany strážného záznam. Uvedené prostory banky budou zcela jistě 

monitorovány kamerovým bezpečnostním systémem. Lze doporučit případně kamerový záznam 

počínání strážného zálohovat a uchovat pro případ, že by dodatečně vyvedená osoba podávala na 

jednání strážného oznámení na PČR. 

 

Pokud by byla intenzita napadání strážného ze strany vyváděné osoby nízká, např. by pouze slovně 

strážného napadala, případně jej urážela, mohla by tato osoba naplňovat skutkovou podstatu 

přestupku. 

§ 7 
Přestupky proti občanskému soužití 

 
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 
a) jinému ublíží na cti tím, že ho zesměšní nebo ho jiným způsobem hrubě urazí, 
b) jinému ublíží na zdraví, nebo 
c) úmyslně naruší občanské soužití tak, že 
1. jinému vyhrožuje újmou na zdraví, 
2. jiného nepravdivě obviní z přestupku, 
3. se vůči jinému dopustí schválnosti, nebo 
4. se vůči jinému dopustí jiného hrubého jednání. 
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6.9 - Situace 9. – Kontrola nákladového prostoru vozidla 
 
Z objektu, kde vykonáváte službu, odjíždí naložený nákladní automobil. Mezi povinnosti 

strážní služby patří náhodná kontrola nákladového prostoru. Požádáte řidiče o umožnění 
kontroly nákladového prostoru. Na tuto žádost reaguje řidič tím, že přidá plyn, začne 
ujíždět a poškodí závoru na vjezdu. Popište a zdůvodněte svou činnost.  

 
Poznámka : 

Oprávnění zaměstnavatele kontrolovat nákladový prostor automobilů odjíždějících z jeho areálu               
je zakotveno v §248 odst.2 zákoníku práce. Zaměstnavatel je z důvodu ochrany majetku oprávněn           
v nezbytném rozsahu provádět kontrolu věcí, které zaměstnanci k němu vnášejí nebo od něho 

odnášejí, popřípadě provádět prohlídky zaměstnanců.  Osobní prohlídku může provádět pouze fyzická 
osoba stejného pohlaví. Poškozením závory se zřejmě dopustil přestupku proti majetku podle § 8 z. č. 
251/2016 Sb. o některých přestupcích 

§8 
Přestupky proti majetku 

 
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že úmyslně 
a) způsobí škodu na cizím majetku 
1. krádeží, 
2. zpronevěrou, 
3. podvodem, nebo 
4. zničením nebo poškozením věci z takového majetku; 
pokus tohoto přestupku je trestný, 
b) neoprávněně užívá cizí majetek, 
c) přisvojí si cizí věc nálezem nebo jinak bez přivolení oprávněné osoby, nebo 
d) ukryje, užívá nebo na sebe anebo na jiného převede věc, která byla získána přestupkem 
spáchaným jinou osobou, nebo to, co za takovou věc bylo opatřeno. 

 

Odmítnutí podrobit se kontrole může zároveň signalizovat závažnější porušení zájmů klienta. 

Správný postup : 
a) zaznamenám registrační značku vozidla 

b) situaci oznámím nadřízenému nebo určenému zaměstnanci klienta,  

c) informuji Policii ČR na č.158.  

d) Provedu záznam o události, pokud je to možné i s fotodokumentací poškozeného 

zařízení. Obnovím činnost … 

e) Zabezpečím zálohování videozáznamu, pokud je místo zabíráno kamerovým 

systémem 

 

6.10 - Situace 10. – Únik plynu v kotelně 
 
V objektu, v recepci objektu, kde vykonáváte svou činnost, hlásí čidlo v plynové kotelně 

únik plynu. K Vašemu základnímu vybavení patří radiostanice, teleskopický obušek, 
svítilna. Popište svou činnost a zdůvodněte ji. 

 

Poznámka : 

V případě signalizace úniku plynu musí existovat postup, jak takovouto situaci řešit. 

PRINCIPY: Před kontrolou místa úniku odložím radiostanici, svítilnu (pokud nejsou určeny                     

do prostředí s nebezpečím výbuchu) stejně jako i soukromý mobilní telefon a vše co by mohlo být 

impulzem (elektrický výboj) k výbuchu plynu. 
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V případě zjištění úniku musí být zajištěno vypnutí zařízení (centrální vypnutí), otevření oken atd. 

v prostorech pro odvětrání uniklého plynu, informování odpovědných zaměstnanců dle „havarijního 

řádu“ a určených postupů. 

 Hořící plyn je možno hasit (a kotelny by měly tímto hasicím přístrojem být vybaveny  standardně) tzv. 

sněhovým hasicím přístrojem,  eventuálně jako universální hasicí přístroj lze užít práškový hasicí 

přístroj. 

U tzv. sněhové hasicího přístroje pozor na koncentraci CO2, je nutno zajistit větrání. Nebezpečná 

hranice začíná na 2,5-3%  CO2 v ovzduší. 

V případě nekontrolovatelného úniku je nutno zajistit evakuaci budovy. Zde pozor na použití vnitřních 

rozhlasů, sirén, aby nedošlo k případnému výbuchu – postup by měl být zachycen v dokumentaci 

objektu. 

V případě nalezení osoby (v plném bezvědomí, nebo v mdlobách) je nutno ji  dopravit na čerstvý 

vzduch, provést kontrolu životních funkcí, povolat pomoc…. 

Posloupnost a priority řešení jsou závislé na schválených postupech, konkrétní situaci, počtu 

zaměstnanců vykonávajících ostrahu na objektu, údržbu atd. 

O události je nutno sepsat protokol, záznam. 

6.11 - Situace 11. – Stání na nástupní ploše IZS 
 
Před administrativní budovou na žlutě vyznačené nástupní ploše zastaví automobil 

zástupce ředitele této budovy. Zástupce ředitele vchází do budovy a protože parkoviště je 
jinak obsazené, je evidentní, že zde automobil chce ponechat.  Vy jej slušně vyzvete, aby 
automobil přeparkoval. On Vás žádá o vysvětlení Vašeho požadavku na opuštění této 

plochy. 
 

Poznámka : 
Nástupní plochy slouží jako plochy pro nástup HZS ČR při případném zásahu v budově. S ohledem           

na tuto skutečnost je povinností zachovávat je volné. Osoba, která tyto plochy „obsadí,“ se dopouští 

porušení legislativy na úseku požární ochrany, zvláště jedná-li se o osobu vedoucího zaměstnance 

subjektu, který je za tuto plochu odpovědný. V případě, že by došlo k požáru nebo jiné mimořádné 

situaci, kde by obsazením nástupní plochy došlo k omezení nebo zkomplikování zásahu HZS ČR                    

a v této souvislosti i ke zranění osob, poškození majetku atd. mohla by se zkomplikovat situace osoby, 

která zaparkovala na daném místě z hlediska spoluodpovědnosti za vzniklé následky.  

 

§11odst.2 písm. d) vyhlášky MV ČR č-246/2001 Sb. o požární prevenci (ve znění pozdějších změn): 

bylo provedeno označení a umožněno použití nástupních ploch pro požární techniku … 

6.12 – Situace 12. – Ublížení na zdraví kurýrem 
 

Vykonáváte službu v recepci hotelu. Spatříte, jak zaměstnanec kurýrní služby při spěchu 

porazí staršího muže, který s bolestivým výkřikem padá k zemi. Kurýr se nezastaví                  

a pospíchá dále k východu. Popište svou činnost a zdůvodněte svá oprávnění. 

Poznámka : 
Kurýr je podezřelý ze spáchání minimálně přestupku dle ustanovení z. č. 251/2016 Sb. o některých 

přestupcích.   

§ 7 
Přestupky proti občanskému soužití 

 
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 
a) jinému ublíží na cti tím, že ho zesměšní nebo ho jiným způsobem hrubě urazí, 
b) jinému ublíží na zdraví, nebo 
c) úmyslně naruší občanské soužití tak, že 
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1. jinému vyhrožuje újmou na zdraví, 
2. jiného nepravdivě obviní z přestupku, 
3. se vůči jinému dopustí schválnosti, nebo 
4. se vůči jinému dopustí jiného hrubého jednání. 
 
Nelze však vyloučit, jde-li o závažnější zranění spadajícím působnosti trestního zákoníku.  

§ 122 
Ublížení na zdraví a těžká újma na zdraví 

(1) Ublížením na zdraví se rozumí takový stav záležející v poruše zdraví nebo jiném onemocnění, který 
porušením normálních tělesných nebo duševních funkcí znesnadňuje, nikoli jen po krátkou dobu, 
obvyklý způsob života poškozeného a který vyžaduje lékařského ošetření. 
  

§ 146 
Ublížení na zdraví 

(1) Kdo jinému úmyslně ublíží na zdraví, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta. 
 
 
 

§ 150 
Neposkytnutí pomoci 

(1) Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví nebo jiného 
vážného onemocnění, neposkytne potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo 
jiného, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta. 
(2) Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví nebo vážného 
onemocnění, neposkytne potřebnou pomoc, ač je podle povahy svého zaměstnání povinen takovou 
pomoc poskytnout, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti. 
 

Úkolem strážného není posuzovat právní kvalifikaci. I orgánům činným v trestním řízení zpravidla 
takové posouzení zabere dobu v řádu několika měsíců.  

Z uvedeného důvodu: 

Provedu zadržení kurýra v souladu s ustanovením §76 odst.2 trestního řádu. 

 

Správný postup : 
 

• vyzvu recepci, aby informovala záchranou službu a odpovědného zaměstnance hotelu, 

• poskytnu první pomoc zraněnému, 

• pokusím se zajistit svědky události a informuji nadřízeného,  

• sepíši záznam 

 
6.13 - Situace 13. – Plameny z okna a volání o pomoc 
 

 
Vykonáváte sám službu v objektu v nočních hodinách. Z okna na protější straně ulice 
spatříte šlehat plameny. Popište svou činnost, své povinnosti. 

 
 
Správný postup : 

a)  Ohlásím požár na HZS ČR tel. 112 nebo 150.  

b) Další činnost bude závislá na možnosti   opustit objekt.. 

c)  je-li jej možno zajistit  - je-li nás ve službě více…. 

d) mohu jít pomoci evakuovat osoby nebo pomoci při likvidaci požáru. 

e) Situaci nahlásím svému nadřízenému…. 
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6.14 - Situace 14. – Ohlášení bomby v obchodním domě 

 
Vykonáváte službu v administrativně – obchodním centru. V cca. 15.30 hodin všedního 
dne zvoní telefon. Neznámý hlas Vám oznamuje, že v objektu je umístěna bomba. Popište 

vedení rozhovoru a navazující činnost. 
 
Poznámka : 

Pokud není v objektu pro tyto případy zpracován formulář, který na jedné straně slouží jako návod pro 

vedení takovéhoto rozhovoru a zároveň pro zaznamenávání průběhu a detailů rozhovoru, postupuji 

obdobně následujícímu postupu. 

 

CÍL ROZHOVORU:  

Získat maximum informací o možné výbušnině a o osobě volajícího. 

 
Chování během rozhovoru : 

 

• naslouchat 
• nepřerušovat 

• okamžitě dělat poznámky, pokud to telefonní přístroj umožňuje, 
zapnout záznamové zařízení (volajícího s tím neseznamovat) 

• dosáhnout prodloužení hovoru 
 
Správný postup : 

a) Snažím se zaznamenat přesné znění hrozby, přesný čas… 
b) Snažím se položit  soubor několika dalších otázek směřujících k danému cíli. 
c) Kdy bomba exploduje? Kde se bomba nachází? Jak bomba vypadá? Jak je bomba zpožděna?  

Pokud se volající dá zmást a komunikuje, je na místě zkusit i otázku „ Promiňte, přeslechl 
jsem Vaše jméno…“ 

 

Při rozhovoru si všímám, zda jde o muže, chlapce, ženu, dívku… Jaký byl hlas . hluboký, 

vysoký, střední…Vady řeči, jaké…. Přízvuk. Jaký,…Tempo mluvy….Odhadovaný věk…. 

 

Po přijetí telefonátu neprodleně informuji odpovědného zaměstnance klienta a svého 

nadřízeného. 

 

V případě, že rozhodnout musím sám, neexistuje zpracovaný postup, informuji Policii ČR  

a po dohodě s nimi vyhlásím evakuaci objektu dle evakuačního plánu… 

 
6.15 - Situace 15. – Vznik požáru 

 
Pracujete ve výrobním podniku. EPS nahlásila vznik požáru. Velitel směny Vás vyslal na 
místo provést kontrolu. Při příchodu na místo zjistíte počínající požár a osobu, na které 

došlo ke vznícení oděvu. Popište svou činnost. 
 
Správný postup : 

a) Infotelefon. popř. vysílačkou  o zjištění  veliteli směny (k zajištěni dalších kroků jako povolání 

HZS a RZP) 

b) Uhasit osobu (přehodit přes osobu bundu/deku…válením po podlaze zdusit plameny) 

c) neprodleně ji dostat z dosahu ohně 

d) Zjistit stav životních funkcí – rozhodnutí dle zjištění (zástava srdeční/dechová/bezvědomí)→ 

dechová centra jsou v těchto případech primární 



Profesní školení Národní soustavy kvalifikací – 68-008-E - STRÁŽNÝ 

© - Private Service spol. s r.o. 56 

e) odstranění oděvu a (lze-li) vodičů tepla jako prstýnky, hodinky… 

f) Chlazení postižených míst – neledujeme! 

g) Postižené plochy překrýt sterilním krytím – nezavazovat! 

h) Do příjezdu RZP proti šoková opatření, zklidnění postiženého a průběžná kontrola životních 

funkcí 

i) Záznam do Služebního protokolu 

6.16 - Situace 16. – Neoprávněný vstup do objektu a napadení 
 
Při pochůzce ve střeženém objektu jste narazil na ženu, která se na žádost k prokázání 

svého oprávnění k pobytu v objektu dala na útěk. Po jejím dostižení se obrátila a použila 
proti Vám slzotvorný prostředek, kterému jste se vyhnul a nebyl jste zasažen. Popište 
svou činnost a zdůvodněte svá oprávnění. 

 
Správný postup : 

a) Pomocí chvatů a hmatů překonám odpor. V případě nutnosti je možno použít obranných 

prostředků.  

b) Provedu bezpečnostní prohlídku, zda se u ženy nenachází i jiné zbraně. Žena bude zadržena a 

sice tak, aby nemohla utéci, neprodleně bude informován nadřízený a Policie ČR. 

c)  V případě zranění zadržované, a pokud nebude ohrožovat mě nebo třetí osoby, poskytnu 

zadržené první pomoc- pokud bude ohrožovat, zajistím přivolání zdravotní pomoci 

(neposkytnutí je trestné, ale i zavolání je poskytnutím)…  

d) Umožní-li to situace a byl-li na místě incidentu svědci, požádám je o vyčkání příjezdu Policie 

ČR nebo aspoň o identifikační údaje… 

e) O události bez zbytečného odkladu informuji nadřízeného, sepíši podrobnou zprávu 

s uvedením případných svědků atd. 

Poznámka : 
 

Oprávnění: Žena se s ohledem na průběh události dopustila minimálně přestupku a je zde důvodné podezření na spáchání 

trestného činu, proto bude zadržena v souladu s oprávněním §76 ods.2 trestního řádu. Sebeobranná situace bude řešena 

v mezích nutné obrany (§29 trestního zákoníku) s ohledem na to, že žena použila zbraň (§ 118 trestního zákoníku). Zákon 

neomezuje u občana způsob zadržení, proto s ohledem na bezpečnost vlastní osoby a nezúčastněných osob lze použít pout 

a připoutání k pevné konstrukci, zadržení v místnosti vhodné pro tento účel atd. 

 

Prohlídku necháme na orgánech činných v trestním řízení, v tomto případě na Policii 

České republiky! Nejedná se zde o kontrolu zaměstnance v souladu se zákoníkem 

práce, jak tomu bylo v předchozích situacích. Osoba je omezena na osobní svobodě dle 

ust. § 72 odst. 2 trestního řádu. Z toho vyplývá povinnost „osobu předat ihned 

policejnímu orgánu“. „ Nelze-li takovou osobu ihned předat, je třeba některému z 

uvedených orgánů omezení osobní svobody bez odkladu oznámit“. Tato právní norma 

osobu, která omezení provedla, nikterak neopravňuje k její prohlídce. O provedení 

prohlídky s odkazem na § 28 trestního zákoníku nelze uvažovat, neboť „Nejde o krajní 

nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak“ například osobu, 

které byla přiložena pouta, nebo byla převedena do místnosti k tomu ve střeženém areálu určené, 

je možno do příjezdu policie střežit… „anebo způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo 

ještě závažnější než ten, který hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet.“ 

O povinnosti snášet jistou míru nebezpečí ze strany strážného, tedy osoby vyškolené a 

vykonávající povolání daného charakteru, také nelze pochybovat. 
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6.17 - Situace 17. – Signalizační zařízení proti odcizení zboží 

 
Na čáře obchodu v obchodním centru, kde vykonáváte dozor, zaznělo signalizační zařízení 
proti odcizení zboží. Popište svou činnost a zdůvodněte svá oprávnění. 

 

Správný postup : 

a) Budu respektovat zásady slušného vystupování a nevylučovat možnost technického selhání 

zabezpečovacího systému, nebo špatného „odkódování“ zboží…. 

b) Slušně požádám zákazníka - s vysvětlením možných technických problémů - a se 

zdůvodněním, že by mohl mít nepříjemnosti i v jiných obchodech, o prohlídku nákupu 

s návrhem, aby mne následoval…. 

c) V případě odporu provedu zadržení v souladu s ustanovením §76 odst.2 trestního řádu, neboť 

je zde důvodná domněnka, že se jedná o pachatele přistiženého při spáchání trestného činu 

(minimálně přestupku).  

 

6.18 - Situace 18. – Rozbití parfémů v obchodě 
 

Na čáře obchodu v obchodním centru, kde vykonáváte dozor, jeden z návštěvníků 
vozíkem srazil regál. Došlo k rozbití několika flakonů s drahou voňavkou. Popište svou 

činnost a zdůvodněte svá oprávnění. 
 

Správný postup : 

a) Budu respektovat zásady slušného vystupování a požádám zákazníka, aby vyčkal příchodu 

odpovědného zaměstnance klienta k dořešení záležitosti. 

b) V případě, že by zákazník chtěl místo opustit a odejít vyzvu ho k setrvání a případně provedu 

zadržení do příchodu odpovědné osoby klienta. 

c) Důvod: dle popsané situace zákazník obchodu evidentně způsobil škodu za kterou je 

odpovědný+ minimálně se jedná o přestupek spáchaný z nedbalosti, pokud se neprokáží jiné 

souvislosti. 

d) O incidentu již před oslovením zákazníka, pokud možno informuji kolegy. Mám na paměti, že 

může jít o fingovanou nehodu, která má sloužit k odvrácení pozornosti ostrahy a personálu za 

účelem páchání závažnější krádeže. 

6.19 - Situace 19. – Napadení místnosti vedoucího 
 
V objektu, kde vykonáváte službu, zazněl signál nouzového tlačítka signalizujícího 

napadení v místnosti vedoucího odboru administrativy. Popište zásady své činnosti                 
a zdůvodněte svá oprávnění. 
 

Správný postup : 

a) Neprodleně informuji dle dokumentovaného postupu pro tyto události všechny zainteresované 

složky….(centrálu nouzové služby…) 

b) Chovám se s ohledem na nejhorší možnost – existenci rukojmích… 

c) V případě, že tak postup stanovuje,- vejdu do sekretariátu provést kontrolu… 

d) Jedná-li se o napadení typu „výtržnost,“ provedu zneškodnění a zadržení pachatele (viz. 

analogický postup jako v  odpovědi na otázku 12); zjistím-li nesrovnalosti nebo podezření 

z držení rukojmích postupuji podle postupu vypracovaného pro takovouto situaci s ohledem na 
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sílu ostrahy apd. Vždy dbám na bezpečnost osob ….“ Nedělám hrdinu“, snažím se všímat si 

detailů… informuji složky Policie ČR a řídím se následně jejich pokyny… 

 

 

!!!  ZÁSADA  !!! 

Tlačítko nouzové služby se neověřuje zpětným dotazem, v případě že „ano“, je nutno 

postupovat jako by informace byla podána pod nátlakem.  

Optimální je, když pro případ napadení je domluven kód – věta, která signalizuje situaci, 

kdy  odpověď je pod „nátlakem“. 

6.20 - Situace 20. – Napadení na hudebním koncertě 
 

Vykonáváte strážní službu při veřejné produkci hudební skupiny.  Před Vámi dojde 
k fyzickému napadení návštěvnice dvěma mladíky neurčitého věku. Popište svou činnost a 
zdůvodněte své oprávnění. 

 

Správný postup : 

a) Podám informaci nadřízenému, povolám „posilu“ a přispěchám napadené na pomoc s použitím 

hmatů a chvatů sebeobrany, obranných prostředků (slzný sprej, obušek, …) v mezích 

ustanovení §29 trestního zákoníku - nutné obrany. Toto ustanovení se nevztahuje pouze na 

obranu vlastní osoby, ale i jiné napadené osoby (zájem chráněný zákonem)… 

b) Dovolí-li to situace, provedu zadržení osoby v souladu s ustanovením §76 odst.2 trestního 

řádu… 

c) Zúčastněným poskytnu první pomoc. Zadržení osoby oznámím nadřízenému ev., Policii ČR.  

d) O události je nutno sepsat záznam jakmile to plnění úkolů dovolí… 

6.21 - Situace 21. – Pochůzka a volání o pomoc 
 
Při Vaší pochůzce v hotelu, kde vykonáváte strážní službu, se ozve volání o pomoc. Proti 

Vám, ze směru volání běží neznámá osoba. Popište svou činnost a zdůvodněte svá 
oprávnění. 
 

Správný postup : 

a) Vzhledem k tomu, že není jasno, jestli se jedná o pachatele nebo o někoho, kdo běží 

pro pomoc, pokusím se jej zastavit slovně, nepodaří-li se to, pokusím se je zadržet 

s předpokladem, že jde o pachatele tj., s odvoláním v mezích ustanovení §76 odst.2 

trestního řádu…. 

b) Povolám další kolegy, které informuji…. 

c) Pokusím se zjistit důvod volání o pomoc… 

d) Osobu předám ihned policejnímu orgánu, PČR, zároveň poskytnu veškeré 

zjištěné informace k události 

e) o události je potřeba sepsat zprávu, protokol… 

Poznámka : 
 

V případě, obvinění z neoprávněného zadržení je zde s ohledem na jeho útěk několik důvodných podezřeních: 

a) nebezpečí kolize s jinou osobou v hotelu v důsledku jeho nebezpečného pohybu po hotelu 

b) jde o svědka události nebo o přímého účastníka 

 

 



Profesní školení Národní soustavy kvalifikací – 68-008-E - STRÁŽNÝ 

© - Private Service spol. s r.o. 59 

6.22 - Situace 22. – Hrubé urážky v obchodním domě 

 
V obchodním domě, kde vykonáváte svou činnost se objeví muž, který hrubě uráží 
okolojdoucí, pronáší sexuální poznámky na nakupující ženského pohlaví. Popište svou 

činnost a vysvětlete svá oprávnění. 
 
Poznámka : 

Muž je podezřelý z toho, že se dopouští minimálně přestupku dle ustanovení zákona o některých 

přestupcích Přestupku proti veřejnému pořádku podle § 5/1e)  vzbudí veřejné 

pohoršení,Přestupku proti občanskému soužití podle  § 7/1a) jinému ublíží na cti tím, že ho 

zesměšní nebo ho jiným způsobem hrubě urazí, 

 Správný postup : 

a) Z uvedených důvodů jej vyzvu, aby svého jednání zanechal a opustil obchodní dům…. 

V případě, že se jeho agresivita obrátí proti mně, nebo se vystupňuje proti uvedené ženě, 

vyvedu jej….  

b) V případě útoku na mou osobu (fyzickým napadením) budu postupovat v mezích 

ustanovení §28 ev. §29 trestního zákoníku a následně provedu zdržení v souladu 

s ustanovením § 76 odst.2 trestního řádu….  

c) O situaci informuji neprodleně nadřízeného, v případě zadržení nebo jiné nutnosti Policii ČR…. 

d) O události sepíšu záznam (protokol)…. Pokusím se zajistit svědky události, toto žnost 

napadené ženy…. 

e) Zaznamenám událost do záznamu o výkonu služby 

 

6.23 - Situace 23. Vloupání do skladu IT techniky 
 

V objektu, kde vykonáváte strážní službu, jste v cca. 13.00 hodin ve všední den našel 
násilím otevřenou místnost (sklad IT techniky). Popište svou činnost. 

 

Správný postup : 

 

a) Neprodleně informuji odpovědného zaměstnance klienta a svého přímého nadřízeného … 

Snažím se jednat tak, abych případně neporušil možné stopy…. 

b) Po dohodě s nadřízenými (či odpovědnou osobou klienta) místo zajistím do eventuálního 

dojezdu Policie ČR. Policii musí povolat (nebo mne tím pověřit) odpovědný zaměstnanec 

klienta. 

c) O události sepíšu záznam (protokol), který dám podepsat odpovědnému zaměstnanci klienta… 

 

6.24 - Situace 24. – Napadení psem omylem 
 
V objektu, kde je vykonávána služba se služebním psem došlo během výkonu Vaší služby 

k tomu, že pes Vašeho spolupracovníka omylem napadl zaměstnance klienta. Popište 
principy správného postupu řešení této situace. 
 

Správný postup : 

a) V případě pokousání psovod uklidní psa.  

b) Zraněnému je nutno poskytnout první pomoc, zavolat lékařskou pomoc, je-li to nutné.  
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c) Každý služební pes musí mít platné potvrzení o očkování proti vzteklině (očkovací průkaz), 

který by měl psovod nosit s sebou při výkonu zaměstnání.  

d) neprodleně zajistit veterinární vyšetření zvířete, které poranilo člověka 

e) incidentu musí být sepsán záznam, neprodleně musí být informován nadřízený… 

Poznámka : 
Principiálně je však nutno říci, že k takovéto situaci by nemělo dojít, protože v objektu, kde se vyskytují zaměstnanci klienta by 
pes měl být pod stálou kontrolou, tj. pes by měl mít náhubek a být na vodítku….  

Při práci se psem je potřeba si uvědomit, že pes dokáže zranit i košíkem, stejně jako drápy. Pro popsanou situaci lze jako 
ekvivalent upozornit i na možné nepříjemnosti, které mohou nastat, když psovod neovládá nebo nemá pod kontrolou svého psa 
a sice poškození oděvu, znečištění… atd. 
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7. okruhy otázek ke kvalifikačnímu testu 

 
7.1 Ústavní právo  

 

1. Listina základních práv a svobod 

stanovuje, že každý občan může činit … 

a co je zákonem zakázáno pouze 

v mimořádných případech 

 b co není zákonem zakázáno, a nikdo 
nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. 

 c vše pro své blaho 

 

2. Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí 

…  

a může být omezena, pokud to vážnost 

situace vyžaduje 

 b není zaručena 

 c je zaručena. Omezena může být jen v 

případech stanovených zákonem. 
 

 

3. Které jednání je trestným činem … 
 

a vyplývá ze způsobené společenské újmy 
a vážnosti situace  

 b stanoví  jen zákon 

 c není zákonem stanoveno 

 

4. V souladu s Listinou základních práv a 
svobod má právo na ochranu před  
neoprávněným shromažďováním, 

zveřejňováním nebo jiným zneužíváním 
údajů o své osobě … 
 

a každý mimo cizinců pobývajících na území 
ČR  

 b každá osoba starší 15 let 

 c každý včetně cizinců pobývajících na 
území ČR 

 

5. Byl-li poslanec nebo senátor dopaden při 
spáchání trestného činu nebo 

bezprostředně poté,   podle Ústavy ČR: 
 

a ho lze zadržet (omezit na osobní 
svobodě) a ihned informovat předsedu 

příslušné komory Parlamentu ČR 

 b ho nelze zadržet (omezit na osobní 
svobodě) 

 c ho lze zadržet, jen pokud k tomu dá 
Poslanecká sněmovna nebo Senát 

souhlas 
 

 

6. Podle Listiny základních práv a svobod je 
každý, proti němuž je vedeno trestní 
řízení,  považován za nevinného, pokud: 

 

a nebylo zahájeno trestní stíhání 

 b pravomocným odsuzujícím rozsudkem 

soudu nebyla jeho vina vyslovena 

 c mu nebylo sděleno obvinění  

 
7.2 Občanské právo 

 
1 Majetkové vztahy fyzických a právnických 

osob … 
a nejsou upraveny zákonem 

 b jsou upraveny Občanským zákoníkem 

 c jsou upraveny zákonem o živnostenském 

podnikání 

 

2 Každý má právo na ochranu proti tomu 

kdo do jeho vlastnického práva … 
 

a oprávněně zasahuje 

 b vstupuje různými omezeními 

  c neoprávněně zasahuje 
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3 Fyzická osoba má právo na … 
 

a ochranu své osobnosti v případech 
stanovených zákonem 

 b ochranu své osobnosti jen ve zvláštních 
případech 

 c ochranu své osobnosti, zejména života a 

zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, 
jakož i soukromí, svého jména a projevů 
osobní povahy 

 

4. Každý je povinen počínat si tak, aby … a nezpůsobil škodu na zdraví a majetku 
většího rozsahu 

 b nedocházelo ke škodám na zdraví, na 
majetku, na přírodě a životním prostředí 

 c mohl kdykoliv odvrátit nebezpečí, které 

z jeho počínání vyplyne 

 

5 Komu hrozí škoda, je povinen k jejímu 

odvrácení… 
 

a zakročit způsobem přiměřeným 

okolnostem ohrožení 

 b zakročit tak, aby bylo ohrožení zcela 
odvráceno 

 c učinit vše co je v jeho silách a 
možnostech 

 

6 Kdo způsobil škodu, když odvracel přímo 
hrozící nebezpečí, které sám nevyvolal …  

 

a je za ni také vždy odpovědný 

 b není za ni v žádném případě odpovědný 

 c není za ni odpovědný, kromě případu kdy 
bylo možno toto nebezpečí za daných 
okolností odvrátit jinak anebo jestliže je 

způsobený následek zřejmě stejně 
závažný nebo ještě závažnější než ten, 
který hrozil 

 

7 Neodpovídá za škodu, kdo ji způsobil …  
 

a v obraně proti útoku vedenému 
nepřiměřeně, nebo proti osobním zájmům 

 b v nutné obraně proti hrozícímu nebo 

trvajícímu útoku 

 c při obraně všeobecně 

 

8 Strážný neodpovídá za škodu, kterou 
způsobil  při odvracení  škody hrozící 

zaměstnavateli  nebo  nebezpečí  přímo 
hrozícího životu nebo zdraví … 

 

a vždy 

 b jestliže tento stav sám úmyslně nevyvolal 
a počínal si přitom způsobem přiměřeným 

okolnostem 

 c jestliže tento stav zavinil avšak  počínal si 
přitom způsobem přiměřeným 
okolnostem 

 

9 Strážný v zaměstnání odpovídá za škodu, 
kterou způsobil zaviněným porušením … 

 

a povinností při plnění pracovních úkolů 

 b povinností při plnění  úkolů, které mu 
vyplývají  z péče o nadřízeného 

  c jakékoliv povinnosti 
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7.3 Pracovní právo 

 

1 Pracovník ostrahy je v souladu 

s ustanovením zákoníku práce povinen … 

a očekávat svého nadřízeného vedoucího 

pracovníka na stanovišti  

 b plnit své povinnosti i mimo pracovní dobu 

 c pracovat řádně podle svých sil, znalostí a 
schopností 

 

2 Užívat pro svou osobní potřebu výrobní a 
pracovní prostředky včetně výpočetní a 
telekomunikační techniky zaměstnavatele 

a střeženého objektu pracovník ostrahy 
… 

a smí, avšak pouze v případech kdy to 
naléhavě potřebuje 

 b bez souhlasu zaměstnavatele nesmí 

 c smí  kdykoliv 

 

3 Povinností pracovníka ostrahy danou 
zákoníkem práce je … 

a dodržovat předpisy vztahující se k jeho 
práci 

 b stravovat se v závodní jídelně  

 c dostavit se na stanoviště nejpozději do 15 
minut od zahájení pracovní doby 

 

4 Za práci náleží zaměstnanci mzda a 
odměna za pracovní pohotovost … 

a jejíž výši stanoví  zaměstnavatel podle 
finanční situace  

 b nejméně ve výši a za podmínek 
stanovených zákonem  

 c nenáleží, neboť tato podmínka není 

zákonem stanovena 

5 Povinností pracovníka ostrahy danou 

zákoníkem práce je … 

a dostavit se na stanoviště nejpozději do 15 

minut od zahájení pracovní doby 

 b svěřené úkoly plnit kvalitně a včas  

 c plnit své povinnosti i mimo pracovní dobu 

 

6 Jestliže strážný zaviní neplněním svých 

povinností   vadu v ostraze objektu a 
bylo mu po zjištění  vady uloženo ukončit 
směnu …  

a přísluší mu  ze zákona mzda i za tuto 

pracovní směnu 

 b nepřísluší mu ze zákona mzda  z tuto 

pracovní směnu 

 c tato podmínka není zákonem stanovena 

 

7 Pracovní smlouva musí obsahovat … a obsah není stanoven zákonem 

 b druh práce, místo nebo místa výkonu 
práce a den nástupu do práce 

 c pouze  druh práce 

 

8 Pracovní poměr  může být rozvázán … a jestliže bylo zrušeno místo výkonu práce 
(např. střežený objekt) 

 b v jakékoliv situaci 

 c jen dohodou, výpovědí, okamžitým 
zrušením nebo zrušením ve zkušební 

době 

 

9 Zákoník práce upravuje právní vztahy … a vznikající mezi právnickými osobami při 

uzavření smlouvy 

 b mezi zaměstnanci 

 c vznikající při výkonu závislé práce mezi 
zaměstnanci a zaměstnavateli 
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10 Zaměstnavatel je povinen nepřipustit, 
aby zaměstnanec vykonával práce … 

a které zaměstnanec předem odůvodněně 
odmítl vykonat 

 b jejichž náročnost by neodpovídala jeho 
schopnostem a zdravotní způsobilosti  

 c v podmínkách stresu 

 
7.4 Trestní právo hmotné a procesní 

 

1 Trestným činem je …  
 

a každý nebezpečný čin 

 b čin, který je obecně odsouzeníhodný 

 c nebezpečný čin, jehož znaky jsou 

uvedeny v zákoně 

 

2 Při ochraně napadeného objektu je 

strážný povinen …  
 

a jednat tak, aby napadení bylo vždy 

odvráceno 

 b jednat v souladu se zákony a interními 
směrnicemi pro výkon služby 

 c nejednat, pokud se cítí ohrožen  

 

3 Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací 

přímo hrozící nebo trvající útok na zájem 
chráněný 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 se zbraní 

 

5 Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací 

nebezpečí přímo hrozící zájmu 
chráněnému 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 
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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 stopu k objasnění okolností spáchání 
trestného činu nebo přestupku může 
sloužit 

a stopy zanechané na místě činu a jeho 
okolí, proto je nutno se na místě činu 
chovat opatrně s ohledem na tyto 

skutečnosti 

 b vše co zjevně nese stopy poškození 

 c Stopy, které označí kriminalista, technik, 

služební pes… 

 

11 Strážný je povinen při zjištění nebo 
podezření na spáchání trestného činu ve 
střeženém objektu … 

a zajistit objekt všemi dostupnými 
prostředky 

 b zajistit okolí místa činu tak, aby nedošlo k 
poškození  nebo zničení případných stop 

 c nevstupovat do podezřelých míst 

 

12 Ten, kdo je bezprostředně ohrožen na 
svých právech … 

a je povinen to neprodleně ohlásit policii 

 b je povinen zdržet se jakéhokoliv jednání 

 c může přiměřeným způsobem sám 

zasáhnout k odvrácení  ohrožení 

 

13 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 jakékoliv předměty zjevně poškozené, 
přemístěné, označené a podobně 

 c jakýkoliv předmět, který se vztahuje 

k výkonu služby strážného  

 
7.5 Správní právo 

 

1 Strážní mohou zpracovávat osobní údaje 
… 

a pouze za souhlasu dotyčné osoby nebo 
podle výjimky uvedené v zákonu  

 b pouze za podmínek a v rozsahu 
stanoveném správcem nebo 
zpracovatelem  

 c pouze na chráněném pracovišti 

 

2 Strážní, kteří v rámci plnění zákonem 
stanovených oprávnění a povinností 

přicházejí do styku s osobními údaji … 

a jsou povinni zachovávat mlčenlivost o 
osobních údajích a o bezpečnostních 

opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo 
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 zabezpečení osobních údajů. Povinnost 
mlčenlivosti končí skončením zaměstnání 
nebo příslušných prací. 

 b nejsou povinni zachovávat mlčenlivost o 

osobních údajích a o bezpečnostních 
opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo 
zabezpečení osobních údajů 

v mimopracovní době 

 c jsou povinni zachovávat mlčenlivost o 
osobních údajích a o bezpečnostních 
opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo 

zabezpečení osobních údajů. Povinnost 
mlčenlivosti trvá i po skončení zaměstnání 
nebo příslušných prací. 

 

3 Číslo, kód nebo prvek specifický pro 
fyzickou, fyziologickou, psychickou, 

ekonomickou, kulturní nebo sociální 
identitu osoby … 

a není osobní údaj 

 b je osobní údaj 

 c je osobní údaj jen v určitých případech  

 

4 Může strážný zpracovávat (zapisovat) 
rodná čísla  osob pro potřeby zákazníka? 

a Ano, se souhlasem nositele rodného čísla 

 b jen postupem uvedeným v § 5 a 9 tohoto 
zákona  

 c ne 

 

5 Podmínkou zpracování citlivých údajů o 
osobě ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. 
je … 

a výslovný a prokazatelný souhlas osoby 

 b písemný příkaz nadřízeného k jejich 

zpracování 

 c tato podmínka není zákonem stanovena  

 

 

6 Může strážný osobní údaje jiných osob, 
které jsou mu zpřístupněny v rámci 
pracovní činnosti využívat pro svoji 

potřebu? 

a ano  

 b ne 

 c jen se souhlasem nadřízeného  

 
 

7.6 Jiné právní předpisy  
 

 
7.6.1 Zákon o Policii ČR 

 

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 stanoveným 
způsobem vždy 

 b prokázat svoji příslušnost stanoveným 

způsobem pokud to povaha nebo 
okolnosti umožňují 

 c není povinen  
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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 v rozsahu potřebném 
pro splnění konkrétního úkolu policie… 

a je policista oprávněn v mezích zákonného 
zmocnění 

 b není policista oprávněn 

 c je policista oprávněn dle svého volního 
uvážení 

 
 

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 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 zakročujícího policisty je povinen 

uposlechnout: 
 

a každý občan 

 b pouze osoba právně odpovědná za své 
jednání 

 c c)   každý občan s výjimkou osob tělesně 

a duševně postižených, kteří nenesou za 
své jednání trestní odpovědnost 

 

8 Příslušník Policie ČR není povinen provést 
služební zákrok, jestliže: 
 

a je pod vlivem léků nebo jiných látek, 
které závažným způsobem snižují jeho 
schopnost jednání 

 b není ve službě 

 c „má důvodně za to, že bezprostředně a 
závažným způsobem ohrožuje jeho život 

a zdraví…“ 

 

9 Policie ČR podle zákona o Policii ČR 
neplní úkol: 

a předcházet trestné činnosti 

 b chránit bezpečnost osob a majetku 

a veřejný pořádek 

 c provádět pořadatelskou službu u 
sportovních, kulturních a obdobných 
podniků 

 

10 Policista je oprávněn zajistit osobu, která: 

 

a svým jednáním bezprostředně ohrožuje 
svůj život anebo život nebo zdraví jiných 

osob nebo majetek, pokusila se o útěk při 
předvedení, slovně uráží jinou osobu, … 

 b  je agresivní, pod vlivem alkoholu, má 
znečištěný oděv 

 c se chová podezřele a jeví známky požití 
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psychotropních látek 

 
 

7.6.2 Ochrana utajovaných skutečností 

 
1 O skutečnostech, které se vztahují 

k zajištění bezpečnosti objektu a výkonu 
služby jakož i o skutečnostech obchodní, 
výrobní, technické či jiné povahy, o 

kterých se pracovník soukromé 
bezpečnostní služby při výkonu služby 
dozvěděl …   

a je povinen zachovávat mlčenlivost 

 b je povinen zachovávat mlčenlivost, této 
povinnosti může být zproštěn 

rozhodnutím vyšší právní moci či 
nadřízeného  

 c je povinen zachovávat mlčenlivost pouze 
v mimopracovní době 

 
 

2 Zjištěnou nebo neoprávněně získanou 

utajovanou informaci … 

a je strážný povinen předat nadřízenému 

 b je strážný povinen vrátit na místo kde ji 

nalezl či získal 

 c je strážný povinen neprodleně předat 

Národnímu bezpečnostnímu úřadu nebo 
policii 

 

3 Obchodní tajemství … a je zákonem chráněno 

 b není zákonem chráněno 

 c je zákonem chráněno pouze v případě, že 

informace mají bezpečnostní charakter  

 

4 Strážný, který má při výkonu služby 
přístup k utajovaným informacím musí  
… 

a být zdráv a bezúhonný 

 b splňovat podmínky pro přístup 

k utajovaným informacím stanovené 
zákonem 

 c splňovat podmínky stanovené nadřízeným 
a být řádně poučen 

 
7.6.3 Živnostenské podnikání 

1 Pro výkon činností ostrahy majetku a 

osob … 

a musí být zaměstnanec bezúhonný 

odborně a zdravotně způsobilý 

 b musí být zaměstnanec řádnou fyzickou 
kondici dle příslušné vyhlášky  

 c nejsou stanovena žádná zákonná či 
pracovní omezení 

 

2 Ostraha a ochrana majetku, ostraha při 
přepravě peněz a jejich zpracování, 

ochranu osob a právních zájmů, 
zajišťování pořádku v místech konání 
veřejných shromáždění, slavností, 

sportovních podniků, lidových zábav, 
vyhodnocování bezpečnostních rizik a 
provozování pultů centrální ochrany …  

a je koncesovaná živnost soukromých 
bezpečnostních služeb 

 b je koncesovaná živnost ostraha majetku a 
osob  

 c není koncesovaná živnost  

3 Pro výkon činností ostrahy majetku a 
osob musí pracovník splňovat odbornou 

způsobilost … 

a stanovenou živnostenským zákonem a 
vyhláškou Ministerstva vnitra  

 b stanovenou zákoníkem práce 

 c není zákonem upraveno 

 

4 Koncesovaná živnost ostraha majetku a 
osob podle zákona č. 455/1991 Sb. ve 

a hlídací službu nemovitého a movitého 
majetku včetně převozu peněz a další 
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znění zákona č. 274/2008 Sb. zahrnuje… služby s tím spojené 

 b poskytování služeb spojených s ostrahou 
a ochranou nemovitého a movitého 
majetku, ostrahou při přepravě peněz a 

jejich zpracování, cenností či jiného 
majetku, ochranou osob a právních 
zájmů, zajišťování pořádku v místech 

konání veřejných shromáždění, slavností, 
sportovních podniků nebo lidových zábav 
podle pokynů objednatele, 

vyhodnocováním bezpečnostních rizik a 
provozování centrálních pultů ochrany 

 c kteroukoliv činnost spojenou 
s poskytováním ostrahy a ochrany  

 

5 Bezúhonnost žadatele o vydání koncesní 
listiny k provozování živnosti ostraha 

majetku a osob se podle § 6a (4) zákona 
č. 455/1991 Sb., ve znění zákona č. 
274/2008 Sb. prokazuje … 

a výpisem z trestního rejstříku 

 b čestným prohlášením 

 c výpisem z trestního rejstříku a čestným 
prohlášením 

 

6 Fyzická osoba zajišťující ostrahu majetku 
a osob splňuje zdravotní způsobilost 

podle § 31a (2) zákona č. 455/1991 Sb. 
ve znění zákona č. 274/2008 Sb. jestliže 

… 

a absolvovala potřebná vyšetření u 
speciálního zdravotního zařízení zřízeného 

pro tyto účely 

 b má potvrzenou zdravotní způsobilost 
v souladu s příslušným prováděcím 
předpisem k živnostenskému zákonu 

 c se cítí zcela zdráv a toto prokáže při 

prověrce fyzické a zdravotní zdatnosti 

 

7 Pro výkon činností ostrahy majetku a 

osob musí pracovník splňovat zdravotní 
způsobilost … 

a prokázanou lékařským vysvědčením 

 b prokázanou posudkem o zdravotní 

způsobilosti 

 c lékařskou zprávou o práceschopnosti 

 

8 Výkon činnosti ostrahy majetku a osob 
může vykonávat zaměstnanec, který má 

minimální vzdělání… 

a jakékoliv střední vzdělání a vzdělání vyšší 

 b minimálně střední vzdělání s maturitní 
zkouškou v oboru bezpečnostním nebo 

právním nebo obdobném nebo osvědčení 
o odborné kvalifikaci pro příslušnou 
pracovní činnost 

 c základní vzdělání a nejméně 5 let praxe 

v bezpečnostním oboru 

 

 
 
 

 
 
 

9 Podnikatel provozující koncesovanou 

živnost ostraha majetku a osob je podle 
§ 31a  odst.(1) zákona č. 455/1991 Sb. 
ve znění zákona č. 274/2008 Sb. povinen 

zajistit aby tyto činnosti vykonávali 
zaměstnanci … 

a odborně a zdravotně způsobilí 

 b poučení, 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 
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ochrana státu 

 
 

10 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 

 
 

11 Osoba provozující koncesovanou živnost 
ostraha majetku a osob musí splňovat 

odbornou způsobilost … 

a stanovenou v příloze č. 3 zákona č. 
455/1991 Sb. ve znění zákona č. 

274/2008 Sb. 

 b stanovenou zákonem č. 262/ 2006 Sb. 

zákoník práce a vyhláškou Ministerstva 
průmyslu a obchodu ČR 

 c kterou stanoví příslušný živnostenský 
úřad jako přílohu k živnostenskému 

oprávnění 

 

12 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 z ní být patrné, o co žadatel žádá 

 

13 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  

 

14 Osvědčení o odborné způsobilosti 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 

 

7.6.4 Ostatní předpisy 
 

1 Přestupkem je … 
 

 

a zaviněné jednání, které porušuje nebo 
ohrožuje zájem společnosti a je za 

přestupek výslovně označeno v zákoně, 

 b zaviněné jednání, které může být 

posuzováno současně jako trestný čin  

 c zaviněné jednání, které porušuje nebo 
ohrožuje zájem společnosti a škoda při 
něm je vyšší než 100 tisíc Kč 

 

2 Kdo neoprávněně užívá cizí majetek nebo 
si přisvojí cizí věc se dopouští … 

a trestného činu 

 b přečinu proti lidskosti 

 c přestupku, pokud se nejedná o trestný 
čin 

 

3 K odpovědnosti za přestupek postačí … a zavinění úmyslné 

 b zavinění z nedbalosti, pokud zákon 
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nestanoví výslovně jinak 

 c zaviněné hrubé a neprofesionální jednání 

 

1 Vyžaduje-li policie pomoc v rozsahu 

potřebném pro plnění úkolu … 

a je pracovník soukromé bezpečnostní 

služby povinen pomoc poskytnout, kromě 
případů výslovně uvedených v zákoně 

 b není pracovník soukromé bezpečnostní 
služby povinen požadovanou pomoc 

poskytnout  

 c je pracovník soukromé bezpečnostní 

služby 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, při respektování 
definovaných postupů pro tyto události 
na objektu 

 b se zaměstnanci střeženého objektu 

 c s údržbářskou četou 

 

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 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 
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republiky, Obecní policie 

 c Hasičský záchranný sbor, ostatní 
ozbrojené složky a neziskové organizace 

 
7.6.5 Okruhy otázek k výkonu služby strážného 

 

1  K taktickým zásadám obchůzkové 
činnosti patří …  

   
   

a  pravidelnost zahájení obchůzek  

   b  změna času zahájení a směru obchůzky 

při dodržení stanoveného časového 
rozpětí mezi dvěma obchůzkami  

   c  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 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 (uzavřeném 

prostoru) se neoprávněně zdržuje cizí 
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   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  Opuštění stanoviště nebo neprovedení 

obchůzky je …  
   
   

a  závažné porušení pracovní kázně  

   b  trestný čin  

   c  běžnou pracovní náplní  

   
 
 

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 výstrojním 
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předpisem toho, kterého subjektu 

poskytujícího služby ostrahy majetku a 
osob  

   b  základem je stejnokroj, strážný jej může 

vhodně kombinovat s doplňky (deštník, 
klobouk, plavky)   

   c  strážný může použít stejnokroj nebo 

civilní oděv podle vlastní úvahy   

   

9  Činnost strážného ve službě …  

   
   

a  je stanovena zákony, normami, smluvními 

podmínkami, interními směrnicemi a 
pokyny  

   b  je stanovena zákony, pokyny a návodem 

k použití  

   c  zpravidla není stanovena v žádném 

dokumentu  

   

10  Strážný obvykle prokazuje svou 

příslušnost k subjektu na který byla 
delegována práva zadavatelem 
   

   

a  nemá tuto povinnost  

   b  jménem  

   c  průkazem identifikující zaměstnavatele, 
který zároveň označuje identitu strážného 

– číslo nebo jméno s příjmením. Přesná 
forma 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) pro výkon služby  

   c  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  

  

 

1  Mezi technické bezpečnostní systémy 
patří   

a  elektrický zabezpečovací systém, 
kamerový sledovací systém, systém 

kontroly vstupu, elektrická požární 
signalizace 

 

   b  elektrická zabezpečovací signalizace, pes, 
evakuační rozhlas 
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      c  siréna, obranné prostředky, stabilní hasicí 
systém 
 

   
 

2 Podstatou činnosti elektrického 

zabezpečovacího systému je:  

   

a  detekce závadových osob 

   b  detekce narušení chráněného prostoru 

      c  vyhlášení poplachu 

 

3  Podstatou činnosti elektrické požární 

signalizace je:   

   

a  hašení požáru 

   b  detekce požáru  

      c  vyhlášení poplachu sirénou 

 

4 Součástí  elektrického zabezpečovacího 
systému je:   

   

a  detektor pohybu 

   b  detektor kouře 

      c  stabilní hasicí zařízení 

 

5 Co je součástí elektrické požární 

signalizace? 

a  detektor pohybu 

   b  detektor kouře 

      c  stabilní hasicí zařízení 

 

6 Jaká bude první činnost strážného při 

zaznění požárního hlásiče ve střeženém 
objektu?   

a  ověří existenci nebezpečí požáru 

   b  volá hasiče 

      c  hasí požár 

 
 

7  Připojení poplachového systému na pult 
centralizované ochrany:   

a  zabezpečuje ochranu proti požáru a 
krádeži 

   b  zabezpečuje koordinaci se složkami MV 

ČR 

      c  přenáší poplachový signál na dispečerské 
pracoviště 

 

8 K čemu (obecně)  slouží kamerové 
sledovací systémy?   

a  k zastrašení potencionálních zlodějů 

   b  k ochraně majetku a osob 

      c  k detekci podezřelého chování 

 
 

 
 

9 K zabezpečení majetku proti krádeži 

slouží: 

a  elektrický zabezpečovací systém 

   b  siréna 

      c  stabilní hasicí zařízení 

 

10  Mezi technické pomůcky pro výkon a  směrnice pro výkon služby 

   b  radiostanice, mobilní telefon, svítilna 
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služby nepatří 

   

      c  služební automobil, zbraň 

 

8 Použité informační zdroje a materiály k samostudiu 
 

www.hzs.cz 

www.narodnikvalifikace.cz 

www.pcr.cz 

www.aspi.cz 

www.izs.cz 

www.wikipedia.cz 

www.webaschoolpage.cz 

 

ÚZ č. 325 – Ústava České republiky, listina základních práv a svobod 

ÚZ č. 342 – Občanský zákoník a související předpisy 

ÚZ č. 343 – Obchodní zákoník 

ÚZ č. 326 – Živnostenské podnikání 

ÚZ č. 314 – Trestní předpisy 

Ústavní systém České republiky – Aleš Berlích, Jiří Hřebejk, Vladimír Zoubek,  ISBN 80-85431-85-8 

Teorie práva – JUDr. Jaromír Havránek, CSc. a kolektiv autorů  ISBN 80-210-1791-0 

Kurz odborné přípravy bezpečnostních pracovníků – ASIS International Česká republika 

ČSN EN ISO 9001 – ed. 2 – Český normalizační institut (2002) 

 

Standardy pro hodnocení byly zpracovány za účasti : 

ASIS International Česká republika 

Asociace technických bezpečnostních služeb Gremium Alarm  

Komora podniků komerční bezpečnosti ČR  

Česká komora služeb ochrany majetku a osob  

Security club – sdružení zaměstnavatelů  

Asociace soukromých bezpečnostních služeb ČR  

Bohemia – asociace detektivních a ochranných služeb ČR  

Hospodářská komora ČR 

Národní ústav odborného vzdělávání v Praze  

 
 

http://www.hzs.cz/
http://www.narodnikvalifikace.cz/
http://www.pcr.cz/
http://www.aspi.cz/
http://www.izs.cz/
http://www.wikipedia.cz/
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Soubor otázek pro písemnou zkoušku 

profesní kvalifikace Strážný (68 -008-E), typ 2 

 

 
1. Vlastník se může domáhat … 

a) Ochrany proti každému, kdo právem do jeho vlastnického práva zasahuje 
b) ochrany proti zadržení věci 
c) ochrany proti každému, kdo neprávem do jeho vlastnického práva zasahuje 

 
2. Povinností pracovníka ostrahy danou zákoníkem práce je … 

a) stravovat se v závodní jídelně 
b) dostavit se na stanoviště nejpozději do 15 minut od zahájení pracovní doby. 
c) dodržovat předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané; dodržovat ostatní předpisy 

vztahující se k práci jimi vykonávané, pokud s nimi byli řádně seznámeni 

 

3. Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí … 

a) může být omezena, pokud to vážnost situace vyžaduje 
b) je zaručena. Omezena může být jen v případech stanovených zákonem. 
c) není zaručena 

 
4. Každý má právo na … 

a) ochranu svého života a zdraví, jakož i svobody, cti, důstojnosti a soukromí 
b) ochranu své osobnosti v případech stanovených zákonem 
c) ochranu své osobnosti jen ve zvláštních případech stanovených zákonem 

 
5. Nedostatky a závady na pracovišti, které ohrožují nebo by mohly bezprostředně a 

závažným způsobem ohrozit bezpečnost nebo zdraví, vznik mimořádné události a závady 
nebo poruchy technických zařízení a ochranných systémů je strážný povinen … 

a) oznámit technické úklidové službě 
b) oznámit svému nadřízenému vedoucímu pracovníkovi. 
c) viditelně označit stanoveným způsobem 

 
 

6. Požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek v průběhu služby a vstup pod 
jejich vlivem na místo výkonu služby je pracovníkům soukromé bezpečnostní služby … 

a) zakázáno s výjimkou požití nápojů se sníženým obsahem alkoholu 
b) zakázáno. 
c) povoleno pouze ve státem uznaný svátek 

 
 

7. Za vykonanou práci přísluší pracovníkovi ostrahy mzda a odměna za pracovní pohotovost  

a) jejíž výši stanoví zaměstnavatel podle finanční situace 
b) nenáleží, neboť tato podmínka není zákonem stanovena. 
c) nejméně ve výši a za podmínek stanovených zákonem 
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8. Svůj pracovní úraz, pracovní úraz jiného zaměstnance popřípadě úraz jiné osoby,  jehož byl 
svědkem, je zaměstnanec soukromé bezpečnostní služby 

a) povinen oznámit nejdéle následující pracovní den svému nadřízenému vedoucímu 
zaměstnanci 

b) povinen oznámit pokud jde o úraz, který má zjevné následky na zdraví. 
c) povinen bezodkladně oznámit, svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci, pokud mu to 

jeho zdravotní stav dovolí 
 
 

9. Nejde o krajní nouzi, … 

 
a) jestliže bylo nutno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak anebo způsobený 

následek je zřejmě mnohem menší než ten, který hrozil 
b) jestliže bylo možno nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak anebo způsobený 

následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil 
c) vždy jestliže bylo odvraceno nebezpečí v součinnosti s Policií ČR. 

 
 

10. Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému 
trestním zákonem …  

a) není trestným činem za podmínek uvedených v zákonu 
b) je vždy trestným činem 
c) není trestným činem za jakýchkoliv okolností. 

 
 

11. Policie ČR při plnění svých úkolů … 

a) nemá povinnost spolupracovat s právnickými a fyzickými osobami 
b) spolupracuje s právnickými a fyzickými osobami 
c) není povinna spolupracovat s veřejností. 

 
12. Požadovat pomoc od orgánů a osob … 

a) není policista oprávněn 
b) je policista oprávněn v rozsahu potřebném pro splnění konkrétního úkolu policie 
c) je policista oprávněn kdykoliv. 

 
13. Nalezenou nebo neoprávněně získanou utajovanou informaci … 

a) je strážný povinen předat nadřízenému 
b) je strážný povinen neprodleně předat Národnímu bezpečnostnímu úřadu nebo policii 
c) je strážný povinen vrátit na místo kde ji nalezl či získal. 

 
 

14. Postup strážného (kohokoliv) při omezení svobody osoby přistižené při páchání trestného 
činu nebo bezprostředně poté … 
 

a) stanovuje trestní řád 
b) stanovuje trestní zákon 
c) není stanoven. 
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15. Osobní svobodu osoby, která byla přistižena při trestném činu nebo bezprostředně poté … 

a) smí strážný omezit, pokud je to nutné ke zjištění její totožnosti, k zamezení útěku nebo k 
zajištění důkazů 

b) nesmí strážný omezit, neboť je chráněna zákonem 
c) smí strážný omezit, vždy když jde o nebezpečného pachatele. 

 
 

16. Číslo, kód nebo prvek specifický pro fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, 
kulturní nebo sociální identitu osoby … 
 

a) není osobní údaj 
b) je osobním údajem jen v určitých případech 
c) je osobní údaj, je-li přiřazen k určité osobě. 

 

17. Bezúhonnost žadatele o vydání koncesní listiny k provozování živnosti ostraha majetku a 
osob se prokazuje … 
 

a) čestným prohlášením 
b) výpisem z evidence Rejstříku trestů 
c) neprokazuje se. 

 
18. Koncesovaná živnost ostraha majetku a osob obsahuje tyto činnosti… 

a) 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 

b) kteroukoliv činnost spojenou s poskytováním bezpečnosti a ochrany. 
c) hlídací službu nemovitého a movitého majetku včetně převozu peněz a další služby s tím 

spojené. 

 

19. Přestupku se dopustí ten, kdo … 

a) neuposlechne výzvy strážného 
b) neuposlechne výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci 
c) neuposlechne veřejného činitele při výkonu jeho pravomoci. 

 

20. Nabývat, držet nebo nosit zbraň může … 

a) pouze držitel zbrojního průkazu nebo licence 
b) pouze držitel zbraně 
c) kdokoliv, neboť to není zákonem stanoveno. 

 

21. Přestupku proti majetku se dopustí ten, kdo … 

a) oprávněně užívá cizí majetek 
b) úmyslně neoprávněně užívá cizí majetek 
c) neuposlechne výzvu veřejného činitele k vydání svého majetku. 
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22. Porušení podmínek uložených na ochranu veřejného pořádku při konání veřejných 

tělovýchovných, sportovních nebo kulturních podniků … 

a) je přestupkem proti veřejnému pořádku 
b) není zákonem zmíněno 
c) není přestupkem proti veřejnému pořádku. 

 

23. Strážný je ve službě povinen spolupracovat … 

a) se všemi zaměstnanci střeženého objektu 
b) 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. 

c) s údržbářskou četou formou přímé pomoci. 

 

24. Telefonní číslo pro přivolání zdravotnické záchranné služby (tísňové volání) je …   

a) 155 
b) 158 
c) 150. 

 
25. Při podezření, že v místnosti se zdržuje neznámá osoba, strážný zvolí následující taktiku …  

a) okamžitě přivolá policii 
b) skrytě pozoruje situaci, hodnotí rizika a možnosti zásahu a na základě zhodnocení situace 

se rozhodne pro další postup 
c) skrytě pozoruje situaci, čeká, až osoba opustí  místnost a poté událost ohlásí  nadřízenému 

 

26. Strážný je ve službě povinen plnit úkoly, které mu stanoví… 

a) vymezené osoby vedení či správy střeženého objektu 
b) zaměstnanci střeženého objektu 
c) pouze ředitel a jeho náměstci. 

 
27. Podstatou činnosti elektrické požární signalizace je … 

a) detekce požáru 
b) spuštění podnikového rozhlasu 
c) hašení požáru. 

 
28. Bezpečnostní mechanické zábrany jsou prostředkem … 

a) k zamezení nebo omezení vstupu osob nebo vjezdu vozidel, která nemají vstupní nebo 
vjezdové oprávnění do vymezeného prostoru nebo k usměrnění jejich pohybu 

b) k zamezení průniku vody do jiných prostorů 
c) nouzovému zastavení jedoucího vozidla. 
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29. Strážný provede kontrolu věcí, které zaměstnanec vynáší z objektu …  

a) kdykoliv bez ohledu na oprávnění má-li k tomu důvod 
b)  jen je-li na něj oprávnění ke kontrole delegováno 
c) není oprávněn provádět kontrolu. 

 
30. Svévolné opuštění stanoviště nebo neprovedení nařízené obchůzky je …  

a) trestný čin 
b) porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci 
c) běžnou pracovní náplní. 
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Soubor otázek pro písemnou zkoušku 

profesní kvalifikace Strážný (68 -008-E), typ 1 
 

1. Vlastník má právo na ochranu proti tomu kdo do jeho vlastnického práva …  

a) oprávněně zasahuje 

 b) neoprávněně zasahuje 

 c) vstupuje různými omezeními 

 

2. Jestliže je u zaměstnavatele (ve střeženém objektu) zaveden odůvodněný kontrolní 
mechanizmus… 

a) není zaměstnavatel povinen informovat zaměstnance  

b) je zaměstnavatel povinen přímo informovat zaměstnance o rozsahu kontroly a 

způsobech jejího provádění. 

c) tato situace není zákonem upravena 

 

3. Listina základních práv a svobod stanovuje, že každý občan může činit …  

a) co je zákonem zakázáno pouze v mimořádných případech 

b)  vše pro své blaho 

c) co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá 

   

4. Majetkové vztahy fyzických a právnických osob … 

a) nejsou upraveny zákonem 

b)  jsou upraveny zákonem o živnostenském podnikání 

c) jsou upraveny Občanským zákoníkem. 

  

5.  Zaměstnanci soukromých bezpečnostních služeb jsou povinni ve výkonu služby dbát podle  
 svých možností … 

a)  nejsou vázání touto povinností    

b) o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob,  

 kterých se bezprostředně dotýká jejich jednání 

c) pouze o svou vlastní bezpečnost bez ohledu na okolnosti. 

 

6. Užívat pro svou osobní potřebu výrobní a pracovní prostředky včetně výpočetní techniky a  
 telekomunikačního zařízení zaměstnavatele a střeženého objektu pracovník ostrahy … 

a) nesmí bez souhlasu zaměstnavatele 

b) smí, avšak pouze v případech kdy to naléhavě potřebuje 

c) smí kdykoliv. 
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7. Zaměstnanci soukromých bezpečnostních služeb jsou povinni ve výkonu služby dodržovat  

a) právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci. Touto povinností nejsou vázáni ve zvláštní situaci. 

b) právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, s nimiž byli řádně seznámeni 

c) právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, pouze vyžaduje-li to situace 

 

8. Zaměstnanci soukromých bezpečnostních služeb jsou povinni ve výkonu služby dodržovat  

a) stanovené pracovní postupy, používat stanovené pracovní prostředky a osobní 

ochranné pracovní prostředky jen když to vyžaduje situace 

b) stanovené pracovní postupy, používat stanovené pracovní prostředky a osobní 

ochranné pracovní prostředky podle svého uvážení. 

c) stanovené pracovní postupy, používat stanovené pracovní prostředky a osobní 

ochranné pracovní prostředky. 

 

9. Při ochraně napadeného objektu je strážný povinen …  

a) jednat tak, aby napadení bylo vždy odvráceno 

b) nejednat, pokud se cítí sám ohrožen 

c) jednat v souladu s právními předpisy a interními normami pro výkon služby. 

10.  Trestným činem je …  

a) každý společensky nebezpečný čin 

b) protiprávní čin, který zákon označuje za trestný a vykazuje znaky uvedené v zákoně. 

c) čin, který je obecně odsouzeníhodný. 

 

11.  Nutnou obranou není … 

a) obrana zájmů slabšího 

 b) obrana zcela zjevně nepřiměřená  způsobu útoku 

 c) obrana daná velikostí chráněného majetku nebo rozsahem chráněného zájmu. 

 

12. Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný  
 trestním zákonem …  

 a) není trestným činem za podmínek uvedených v zákonu 
 b) je vždy trestným činem 
 c) není trestním činem za jakýchkoli okolností. 
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13. Úkolem Policie České republiky je … 

a)  plnit specifické úkoly obrany státního zájmu 

b)  chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek a plnit další zákonem 

 stanovené úkoly. 

c) chránit bezpečnost státu a jeho důležitých součástí. 

 

14. Strážní mohou zpracovávat osobní údaje … 

a) pouze za podmínek a v rozsahu stanoveném správním řádem 

b) pouze na chráněném pracovišti 

c) pouze za podmínek a v rozsahu stanoveném správcem nebo zpracovatelem. 

  

15. Pro výkon činností ostrahy majetku a osob … 

a) musí být zaměstnanec řádně vycvičen a fyzicky zdatný 

b) musí být zaměstnanec odborně a zdravotně způsobilý 

 c) nejsou stanovena žádná zákonná či pracovní omezení. 

16. Pro výkon činností ostrahy majetku a osob musí pracovník splňovat odbornou způsobilost  

a) stanovenou zákoníkem práce 

b) stanovenou přílohou č. 5 k živnostenskému zákonu 

c) není zákonem upraveno. 

 

17. Při provádění úkonu je policista povinen … 

a) prokázat svoji příslušnost stanoveným způsobem pokud mu to povaha nebo okolnosti 

umožňují 

b) prokázat svoji příslušnost hodností a příjmením 

c) povinnost prokázání příslušnosti mu ze zákona nevyplývá. 

 

18. O skutečnostech, které se vztahují k zajištění bezpečnosti objektu a výkonu služby jakož i o  
 skutečnostech obchodní, výrobní, technické či jiné povahy, o kterých se pracovník  
 soukromé bezpečnostní služby při výkonu služby dozvěděl …   

a)  je povinen zachovávat mlčenlivost, této povinnosti může být zproštěn 

 rozhodnutím orgánu činného v trestním řízení či nadřízeného 

b) je povinen vždy zachovávat mlčenlivost 

c) je povinen zachovávat mlčenlivost pouze v mimopracovní době. 

 

19. Podstatou činnosti poplachového zabezpečovacího systému je … 

 a) detekce podezřelých osob 

 b)  vyhlášení požárního poplachu 

 c) detekce narušení zastřeženého prostoru. 
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20. K taktickým zásadám obchůzkové činnosti patří …  

 a) změna času zahájení a směru obchůzky při dodržení stanoveného časového rozpětí  

  mezi dvěma obchůzkami 

b) pravidelnost zahájení a směru obchůzek 

 c) čas zahájení a směr obchůzky nepatří k taktickým zásadám. 

 

21. K odpovědnosti za přestupek postačí … 

 a)  zavinění úmyslné 

 b)  zaviněné hrubé a neprofesionální jednání 

 c) zavinění z nedbalosti, pokud zákon nestanoví výslovně jinak. 

  
22. Kdo úmyslně způsobí škodu na cizím majetku krádeží, zničením nebo poškozením nebo se o 
takové jednání pokusí, se dopustí … 

a) trestného činu 

b) přestupku, pokud se nejedná o trestný čin 

c) přečinu proti lidskosti. 

 

23. S osobami vykonávajícími činnost ve prospěch zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti  
 např. soukromými bezpečnostními službami … 

 a) policie při plnění svých úkolů spolupracuje 

b) policie při plnění svých úkolů nespolupracuje 

 c) spolupráce není zákonem řešena. 

 

24. Vyžaduje- li policie pomoc v rozsahu potřebném pro plnění úkolu … 

 a) není pracovník ostrahy povinen poskytnout požadovanou pomoc 

b) je pracovník ostrahy povinen pomoc poskytnout, kromě případů výslovně 

 uvedených v zákoně 

d)       je pracovník ostrahy oprávněn pomoc poskytnout pouze po oznámení svému 

      nadřízenému vedoucímu pracovníkovi. 

 

25. Jaký odstup udržuje strážný při kontrole cizí osoby, pokud to situace dovoluje, …  

 a) těsný 

 b)  nad (za) mezí zásahu  

 c) co největší. 

  

26. K technickým bezpečnostním systémům patří … 

 a) elektronická zabezpečovací signalizace, pes, evakuační rozhlas 

 b)  poplachový zabezpečovací systém, kamerový systém, systém kontroly vstupu a 

 elektrická požární signalizace  

 c) siréna, obranné prostředky, stabilní hasicí systém 
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27. Policista prokazuje svoji příslušnost k policii … 

 a) občanským průkazem a uvedením služebního čísla 

b) není povinen příslušnost prokázat 

c) služebním stejnokrojem, služebním průkazem nebo odznakem policie. 

 

28. Podmínky držení, nošení a používání střelných zbraní a střeliva … 

a) jsou určeny nařízením a vyhláškou Ministerstva vnitra 

b) jsou určeny zákonem 

c) nejsou určeny zákonem. 

 

29. Správná pozice strážného při doprovodu osoby nebo stojícího vozidla je taková, která  
 umožňuje … 

a) pozorovat doprovázenou osobu, dění  a chování ostatních osob v jejím okolí a 

 bezprostřední reakci strážného na změnu situace 

b) okamžitě  fyzicky chránit doprovázenou osobu v jakékoliv situaci 

 c) skrytý pohyb strážného. 

 

30. Přestupkem je … 

 a) zaviněné jednání, které může být posuzováno současně jako trestný čin 

 b) zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek  

  výslovně označeno v zákoně 

 c) zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a škoda při něm je

  vyšší než 100 tisíc Kč. 

 

 

 


