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Zkouška odborné způsobilosti profesní kvalifikace Strážný -Ústní zkouška:

 Ústní a praktická zkouška je založena na řešení typových situací 

 Uchazeč si vylosuje dvě z typových situací 
 jednu ze skupiny A 
 jednu ze skupiny B                                                       

 Soubor typových situací může být Ministerstvem vnitra měněn a 
aktualizován. Aktuální znění:

 http://www.mvcr.cz/clanek/pro-zadatele-o-
udeleni-autorizace-a-pro-uchazece-o-vykonani-
zkousky.aspx

 V průběhu zkoušky mohou členové komise klást doplňující otázky

 Praktická a ústní část zkoušky trvá maximálně 30 minut 

 Celková doba přípravy na praktickou a ústní část zkoušky  je               
max 10 minut

 Důležité jsou podstatné znalosti  uchazečů ze kterých je zřejmé, že 
se uchazeč v řešení typové situace orientuje
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A1.
Při obchůzce objektu, kde se nikdo již nemá vyskytovat, jste nalezl(a)
 neznámou osobu ležící bez známek vědomí u rozvodny elektrické energie,
která jiskří. Zhodnoťte situaci, a popište svou činnost. Důležité prvky Vaší
činnosti názorně předveďte a použijte vhodné prostředky, Popište a ukažte
způsob ověření  životních funkcí  a  postup obnovení  základních životních
funkcí při úrazu elektrickým proudem. Přivolejte telefonem zdravotnickou
záchrannou službu a uvědomte další příslušné osoby

1. Typová 
situace:

nalezení bezvládné osoby u jiskřící elektrorozvodny

2. Pojmenování: podezření z neoprávněného vniknutí do střeženého objektu, 
neoprávněná manipulace s elektrorozvodným zařízením  a 
následné  život ohrožující zranění  

3. Zhodnocení: nebezpečí mého napadení v případě, že narušení objektu se 
dopustilo více osob;  možnost vzniku mého pracovního úrazu 
při kontaktu s elektrickým proudem, ohrožení mého života a 
zdraví při střetu s dalšími narušiteli

4. Zdůvodnění: může jít o narušitele, který neoprávněně vnikl do objektu a 
pokusil se vyřadit z provozu el. rozvodnu, kterému je nutné 
poskytnout předlékařskou první pomoc

5. Stanovení 
priorit:

vypnutí el. proudu, zjištění zdravotního stavu postiženého, 
poskytnutí předlékařské první pomoci (PPP), přivolání 155  a 
následně 158,  informování nadřízeného/zákazníka

6. Předvedení
(popis) :

- způsob a prostředky oddálení postiženého mimo el. 
proud pomocí nevodivých předmětů 
 (dřevěná tyč, hrábě, požární hák apod.; pokud možno   

gumové, nevodivé podrážky, nevodivá, suchá plocha ) 
- ověření životních funkcí                                             

(vědomí, dech, tep)
- postup život zachraňujících úkonů (ŽZÚ)             

(zástava masivního krvácení, zprůchodnění dýchacích 
cest, obnova dechu, obnova tepu) 

7. Záznam o 
události :

(co se stalo;+kdy+kde+kdo se dopustil protiprávního jednání; 
jaká opatření jste přijal; s jakým závěrem a v součinnosti 
s kým /kterou složkou IZS/ byla záležitost vyřešena)

Klíčová slova: narušení objektu, poškození energorozvodu, 
život zachraňující úkony, součinnost s IZS

 Strážný v prvé řadě musí zajistit vypnutí (vypnout) přívodu elektrické energie, neboť
rozvodna jiskří z důvodu, že je pod napětím a současně je nutné okamžitě volat 155 
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(Zdravotnická záchranná služba). Strážný musí proto bezpodmínečně znát umístění 
hlavního vypínače !

Je možné, že se elektrický proud v důsledku poruchy rozvodny dostává do země.
Půda má vcelku dobré izolační vlastnosti a elektrickou energii se může kruhově šířit
od  rozvodny.  Nejvyšší  nebezpečí  je  u  rozvodny  a stoupající  vzdáleností  od  ní  se
snižuje. Můžeme si tedy kolem místa zásahu představit několik soustředných kružnic,
z nichž každá představuje zónu s jiným energetickým potenciálem. Ten je nejvyšší u
místa zásahu a s rostoucí vzdáleností se rapidně snižuje a tlumí.

Pokud stojíte tak, že tělem zkratujete nebezpečný rozdílový potenciál,  můžete být
ohroženi  i  na  životě  (tzv.  krokové  napětí).  Takto  nebezpečná  zóna  představuje
přibližně kruh o poloměru 20 metrů. Při opouštění zóny „krokového napětí“ nesmí
běžet, ale dělá jen malé kroky s chodidly těsně u sebe (cca 10 cm).
 
Vyrozumění ZZS může provést i mobilním telefonem ještě před tím, než se dostane k
hlavnímu  vypínači.  Okamžitě  též  informuje  např.  vysílačkou  vedoucího  směny,  a
pokud je na  objektu více strážných požaduje,  aby mu přispěchal  další  strážný na
pomoc. Pokud by měl resuscitaci  provádět sám, vydrží tuto zátěž ne více než 10
minut,  než  bude  zcela  vyčerpán.  Dojezdový  čas  ZZS  k  pacientovi  vyhláška
Ministerstva  zdravotnictví  stanovuje  na  15  minut.  Strážný  zjistí  stav  postiženého
(základní životní funkce - vědomí, dech, srdeční činnost) a podle situace neodkladně
zahájí  resuscitaci.  Dle  možností  zjistit  oprávněnost  přítomnosti  postižené  osoby  a
průběh události popsat v záznamu o průběhu služby.

NEODKLADNÁ RESUSCITACE
- je nezbytná při zástavě dýchání nebo při zástavě dýchání a oběhu, neboť se přeruší
dodávka kyslíku do tkání, poškozují se buňky a člověk umírá. Smrt může konstatovat
pouze lékař, proto zachránce je povinen vždy do jeho příjezdu osobu resuscitovat
(není-li  zcela  zřejmé,  že  je  osoba  mrtvá  např.  oddělená  hlava  od  trupu,  tělo  v
rozkladu apod.)..

VĚDOMÍ A BEZVĚDOMÍ
Stupeň vědomí zraněného je důležitý ke stanovení pravděpodobné diagnózy. V úvahu
je třeba brát jakoukoliv změnu:

 ✓ plné vědomí - zraněný je schopen mluvit a odpovídat normálně na otázky;
 ✓ otupělost - zraněný upadá do stavu přechodného krátkodobého bezvědomí;
 ✓ šok - zraněný nereaguje na otázky, pouze na bolest (např. na píchnutí);
 ✓ kómatický stav (hluboké bezvědomí) - zraněný nereaguje na žádný druh 

podráždění.

Způsoby ověření životních funkcí, postup první pomoci - viz otázka č. 17
Za bezpečné  napětí  lze  považovat  napětí  nepřevyšující  cca  50 V a  u třífázového
proudu pouhých 29 V. Hranice pro možnost vyprostit se ze sevření je do 20 mA jak
pro střídavý, tak i stejnosměrný proud. Zasažená osoba pociťuje silnou bolest, má
ztížené dýchání, ruce zvolna ochrnují a nedokáže se sama vyprostit (např. neznatelné
zkrácení svalů na ruce).
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A2. 
Vykonáváte  službu  ostrahy  a  ochrany  majetku  v prodejně  s luxusním
oděvním  zbožím.  Službu  vykonáváte  skrytě  v civilním  oděvu.
Zpozoroval(a)  jste, že jedna z návštěvnic nevrátila prohlížené zboží v ceně
cca  2500,-  Kč zpět  do  regálu,  ale  ukryla  ho pod oděv.  Proveďte  zásah
k ochraně  majetku  a  oprávněných  zájmů  prodejce,  vyzvěte  ženu  ke
kontrole, popište pravidla kontroly a zdůvodněte svou činnost.

1. Typová 
situace:

 Zpozoroval jste, že jedna z     návštěvnic nevrátila 
prohlížené zboží

2. Pojmenování: Podezření  ze zcizení zboží v obchodě a podezření na spáchání
nezákonného jednání pravděpodobně přestupku

3. Zhodnocení: Je třeba diskrétně a taktně zakročit
4. Zdůvodnění: Ze třeba zajistit ochranu majetku v obchodě

 Každý odpovídá za 
škodu způsobenou svým jednáním

5. Stanovení 
priorit:

1. Zachovat klid 
2. Vyčkat až osoba projde pokladnou 
3. Pokud osoba nezaplatí zboží,vyzvat osobu, aby 

následovala na určité místo
3. přivolání vedoucího obchodu nebo jím zmocněnou osobu
4. Vyzvat osobu, aby ukrytou věc vydala a pokud nevydá  
zajistit osobní prohlídku osobou téhož pohlaví
5. Podle rozhodnutí vedení obchodu přivolat obecní policii t.č. 
156
6. info nadřízeného/zákazníka

6. Předvedení
(popis) :

Názorně předvést vyzvání osoby k následování a k vydání 
ukrytého zboží 

- oslovení  osoby podezřelé ze zcizení zboží
- další postup

7. Záznam o 
události :

(co se stalo;+kdy+kde+kdo se stal obětí protiprávního 
jednání; jaká opatření jste přijal; s jakým závěrem a 
součinnosti s kým /kterou složkou IZS/ byla záležitost 
vyřešena)
Klíčová slova:  podezřelá osoba, osobní prohlídka

Podezřelou  osobu  vyzvat  k následování  do  vymezených  prostor  v doprovodu
pracovníka  obchodu  a  osobu  vyzvat,  aby   odcizené  zboží  vydala.  Současně  po
souhlasu vedení  obchodu vyrozumět obecní  policii  t.č.156 nebo Policii  ČR t.č.158.
Podle zadání se může jednat o přestupek, ale mohlo by se jednat i o trestný čin (škoda
nad 5000,-Kč může jít, ale také o pokračující jednání). To však neposuzuje pracovník
SBS, ale je to v kompetenci policie či dalších orgánů  činných v trestním řízení.

Pokud by osoba byla agresivní a pracovník SBS nebo jinou osobu (např. pracovníka
obchodu) napadla postupuje pracovník SBS v souladu s § 29 trestního zákoníku –
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nutná obrana a v souladu s § 76/2 trestního řádu – omezení osobní svobody osoby na
dobu nezbytně nutnou.

O  události  sepsat  zápis  ve  smyslu  7  kriminalistických  otázek  (co,  kdy,  kde,  kdo,
jak,čím ,proč – proč zpravidla není známo, jedná se o motiv jednání)
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B3. 
Vykonáváte službu v herně. Za Vaší přítomnosti dojde k výtržnosti několika
osob, které nejste svými silami schopen zabránit. Na zemi zůstává jeden ze
zákazníků s nožem zaraženým v pravém boku, dva zúčastnění utíkají. 
Zákazník začíná vykazovat známky šoku. Přivolejte pomoc, vyzvěte 
přítomné k činnosti, kterou považujete za nutnou ve smyslu dalšího 
konání, poskytněte pomoc zraněnému. Rozhodující prvky Vaší činnosti 
předveďte názorně a svou činnost zdůvodněte.

1. Typová 
situace:

výtržnost skupiny osob s     následným ublížením na 
zdraví 

2. Pojmenování: zraněná osoba pachatelem trestného činu ohrožená na životě

3. Zhodnocení: nebezpečí napadení ze strany útočníků;
riziko vzniku pracovního úrazu při provádění zadržení;
nutnost včasného poskytnutí předlékařské první pomoci (PPP) 
zraněné osobě 

4. Zdůvodnění: život ohrožující zranění následkem spáchání trestného činu 
ublížení na zdraví; nutnost součinnosti RZS a PČR

5. Stanovení 
priorit:

- přivolání 155 + 158; 
- zklidnění zraněného;
- ponechání nože v ráně a jeho fixace;
- kontrola základních životních funkcí;
- informování nadřízeného/zákazníka
- zabezpečení místa činu a svědků události

6. Předvedení
(popis) :

- zástava krvácení
- použití obinadla k fixaci předmětu v ráně
- zabezpečení místa činu
- součinnost s jednotkami IZS

7. Záznam o 
události :

(co se stalo; +kdy +kde +kdo se dopustil protiprávního 
jednání; jaká opatření jste přijal; s jakým závěrem a 
v součinnosti s kým /kterou složkou IZS/ byla záležitost 
vyřešena)

Klíčová slova: předlékařská první pomoc, život zachraňující 
úkony, trestný čin, součinnost s IZS

ŠOK je oběhové selhání v důsledku nepoměru mezi nároky tkání na kyslík a jejich
skutečným zásobením kyslíkem. Nedostatek kyslíku ve tkáních je způsoben snížením
objemu cirkulující (kolující) krve.  Objem krve je snížen: 

a) v důsledku krevních ztrát:          zevních (krvácení pozorovatelné navenek)
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                                                       vnitřních (krvácení do tělesných dutin)

b) v důsledku ztrát krevní plazmy: zevních (popáleniny); vnitřních (otoky)

Prioritou  je  v  tomto  případě  záchrana  lidského  života.  Strážný  zjistí  zda  jsou  u
zraněného základní životní funkce, tj. zda-li je při vědomí, dýchá a má hmatný tep na
krční tepně (krkavici).Nůž v žádném případě z těla neodstraňujeme, ale ponecháme
ho v ráně!

Ještě  než  začneme  poskytovat  první  pomoc,  voláme  155  -  ZZS.  Službu  konající
dispečer nám může poskytnout cenné rady jak v tomto případě postupovat. Můžeme
si být jisti, že již v tento okamžik k nám míří sanitní vůz s lékařem. Po základním
ošetření zraněného volejte cestou nadřízeného 158 - PČR.

Nutno zajistit případné svědky události a místo činu (zachování stop pro kriminalisty).
Je nutno dbát ostražitosti, neboť pachatelé se mohou kdykoliv vrátit!

PROTIŠOKOVÁ OPATŘENÍ
Šok je reakcí organismu člověka na zátěž, kterou může být zranění s bolestí, krevní
ztrátou a tepelnými vlivy (podchlazení, přehřátí). Také může jít o reakci člověka na
cizorodou látku (alergickou, tj. anafylaktický šok), na akutní infekci nebo popálení.
Je také doprovodným jevem u akutního infarktu myokardu.

Projevuje se:
 ✓ netečností až ospalostí, někdy neklidem;
 ✓ pokožka je bledá až promodralá, 

bývá pokryta studeným
lepkavým potem;

 ✓ pocitem žízně, někdy nevolností
a zvracením;

 ✓ zrychleným povrchním tepem,
povrchním dýcháním, poklesem
krevního tlaku.

Postup a opatření proti rozvoji šoku jsou tato:
 ✓ uklidnění postiženého a jeho uložení do protišokové polohy (pokud mu tato

nepůsobí neúměrnou bolest) - viz obr.a);
 ✓ zajištění tepla (proti prochlazení) - viz obr. b). Nedávejte zraněnému jíst ani pít,

pouze mu v případě žízně otírejte rty např. namočeným kapesníkem do vody.
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Protišoková opatření:
„5 T“ - ticho, teplo, tekutiny, tišení bolesti,
transport

Strážný provede stručný popis události do záznamu o průběhu služby.
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B4. 
Vykonáváte  službu  ostrahy  a  ochrany  majetku  ve  výrobním  podniku.
Elektrický zabezpečovací  systém (EZS) nahlásil  narušení ochranné zóny.
Vzápětí Elektrická požární signalizace (EPS) nahlásila vznik požáru v této
zóně. Velitel směny Vás vyslal na místo provést kontrolu. Při příchodu na
místo zjistíte počínající požár a osobu, na které došlo ke vznícení oděvu.
Popište  a  zdůvodněte  svou  činnost.  Rozhodující  prvky  Vaší  činnosti
předveďte názorně včetně použití věcných prostředků.

1. Typová 
situace:

narušení objektu s následným požárem; zjištění 
osoby s     hořícím oděvem

2. Pojmenování: narušení a ohrožení objektu + poskytnutí předlékařské první 
pomoci zraněné osobě + lokalizace požáru

3. Zhodnocení: mého ohrožení dalšími možnými pachateli, prac. úrazu při 
hašení/možném napadení narušitelem

4. Zdůvodnění: důvodné podezření, že zraněná osoba je pachatelem trestné 
činnosti; vnikla neoprávněně do ochranné zóny a založila 
požár

5. Stanovení 
priorit:

- uhašení oděvu + poskytnutí PPP
- lokalizace požáru 
- přivolání 155 + 158
- protišoková opatření, chlazení postižených míst
- kontrola základních životních funkcí
- informování nadřízeného/zákazníka

6. Předvedení
(popis) :

- prostředky hašení 
- způsob odstranění hořícího oděvu, vodičů tepla (prsteny, 
hodinky)
- použití lékárničky

7. Záznam o 
události :

(co se stalo;+kdy+kde+kdo se dopustil protiprávního jednání; 
jaká opatření jste přijal; s jakým závěrem a v součinnosti 
s kým /kterou složkou IZS/ byla záležitost vyřešena)

Klíčová slova: předlékařská první pomoc, život zachraňující 
úkony, lokalizace požáru, součinnost s IZS

OŠETŘENÍ
Lehčí popáleniny pouze chladíme. Těžší překryjeme sterilním krytem. Použijeme nejlépe mastný
tyl, nikdy však ne suchou tkaninu. Puchýře nikdy nestrháváme.

Je-li  k ráně přiškvařen kus oděvu, neodtrháváme ho. Stejně tak nestrháváme z postiženého
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hořící ošacení.

Nejdříve uhasíme hořící oděv osoby improvizovanými hasícími prostředky (válení po
zemi, přikrytí dekou, bundou apod.). Přenosné hasicí přístroje „PHP“ lze využít pouze
k hašení hořících látek, nikoli k uhašení hořící osoby !

V dalším zjistí, zda postižený dýchá a má hmatný tep na krkavici. Při zásahu musí být
obezřetný, protože se může jednat např. o pachatele, který se vloupal do objektu
(vyhlášení poplachu EZS) a z dosud neznámého důvodu se na něm vzňal oděv. V
případě,  že  by  nás  požár  ohrožoval  a  neumožňoval  provést  resuscitaci  přímo  na
místě, volíme před jejím zahájením rychlou evakuaci postižené osoby do bezpečí.

Umožňuje-li nám požár postiženého resuscitovat, neztrácíme čas jeho transportem
mimo zónu ohrožení a provádíme tuto na místě. Oděv se nesnažíme sundat, protože
může být přiškvařen k tělu!

Ihned  po  uhašení  oděvu  postiženého  sdělí  strážný  veliteli  směny  podrobnější
informace k dalšímu řešení události - zejména vyrozumění ZZS (bezvědomí, zástava
dechu a srdce), HZS (likvidace požáru) a PČR (vyšetření události). Strážný se pokusí
svými silami podle možností a instrukcí nadřízeného, likvidovat počínající požár.

Po uhašení požáru a transportu postiženého do nemocnice průběh zásahu stručně
popíše událost do záznamu o průběhu služby.

POPÁLENINY
Patří  mezi  závažná poranění,  která  by rozhodně neměla unikat  naší  pozornosti  a
neměla  by  být  nikdy  podceňována.  Můžeme  je  rozdělit  podle  několika  hledisek.
Závažnost  celkového  postižení  závisí  také  na  ploše  popáleného  povrchu  těla  v
procentech.

Pro orientaci se u dospělého hodnotí rozsah takto: 1 % = velikost dlaně.
Dle hloubky je můžeme zařadit do několika stupňů:
I. stupeň zarudnutí, bolestivé, ke zhojení dochází spontánně během několika dnů
II.a stupeň puchýř (bulla), hojení spontánní do dvou týdnů
II.b stupeň zasažení dermis, hojí se zdlouhavě, mohou vznikat jizvy
III. stupeň nekrosa, hojení je pomalé, je nutné chirurgické řešení a  
utotransplantace
IV. stupeň zuhelnatění, chirurgickým řešením jsou často amputace postižených 
končetin

Při první pomoci u popálenin:
 ✓ uhaste požár, přerušte působení tepla a odstraňte nepřilnutý horký oděv;
 ✓ ihned začněte chladit popálenou plochu, především na končetinách, oplachováním

nebo proudem studené vody  (po dobu  10-15 minut).  Zmírní  to  bolest  a  zabrání
pronikání tepla do hloubky;

 ✓ na popálenou plochu nic nedávejte a nesypte ani ji nepotírejte, jen ji zabalte do
čisté látky (vyžehleného ručníku, prostěradla apod.;
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 ✓ jsou-li popálené oči, vyplachujte je čistou vodou a čistě zakryjte;
 ✓ popálenina  je  především  celkovým  poraněním  a  plocha  větší  než  15  %  u

dospělého a 10 % u dětí a starších osob je závažným poraněním. Takto popáleným
nedávejte nic jíst ani pít, jen jim svlažujte rty a zajistěte odbornou pomoc.

Přenosný hasící přístroj nelze využít k hašení hořících osob nebo zvířat z
důvodu reálného poškození  živých tkání  látkami,  které jsou obsaženy v
používaném hasivu.
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A5. 
Vykonáváte ostrahu v administrativním centru. Po ukončení provozní doby
dorazí  uniformovaní  příslušníci  Policie  ČR  a žádají  o  předložení  knihy
návštěv  a  umožnění  přístupu  do  kancelářských  prostorů  jednoho
z nájemců  centra.  Popište  a  zdůvodněte  svou  činnost  a  uveďte  svá
oprávnění a oprávnění Policie ČR.

1. Typová 
situace:

žádost PČR o předložení knihy návštěv a umožnění 
vstupu do objektu

2. Pojmenování: žádost PČR o poskytnutí informací z evidovaných osobních dat
a umožnění vstupu do střeženého objektu 

3. Zhodnocení: mám delegovaná práva a povinnosti klientem; právo vpustit 
jiné osoby, než ty, které jsou stanovené nemám s výjimkou
Policie ČR 

4. Zdůvodnění: Podle zákona o policii ČR mají Policisté oprávnění vstupu a 
kontroly, zpravidla na základe soudního příkazu případně při 
nebezpečí zprodlení

5. Stanovení 
priorit:

- vstřícné jednání s PČR
- předání kontaktu na odpovědnou osobu
- informování nadřízeného
- záznam služebního čísla, SPZ vozidla PČR

6. Předvedení
(popis) :

prvotní komunikace s PČR s důrazem na vstřícnost a předání 
kontaktu na odpovědnou osobu

7. Záznam o 
události :

(co se stalo;+kdy+kde+kdo o co žádal; jaká opatření jste 
přijal; s jakým závěrem a v součinnosti s kým /kterou složkou 
IZS/ byla záležitost vyřešena)

Klíčová slova:  Policie ČR, soudní příkaz, nebezpečí zprodlení

POVINNOSTI POLICISTY (§ 6 ZÁKONA O POLICII)

(1) Při provádění služebních zákroků a služebních úkonů je policista povinen  dbát
cti,  vážnosti  a  důstojnosti  osob  i  své  vlastní  a  nepřipustit,  aby  osobám v
souvislosti s touto činností vznikla bezdůvodná újma a případný zásah do jejich práv
a  svobod  překročil  míru  nezbytnou  k  dosažení  účelu  sledovaného  služebním
zákrokem nebo služebním úkonem. 

13



Obecně  je  postup  fyzických  i  právnických  osob  při  kontaktu  s  policisty  upraven
Zákonem o Policii České republiky č. 273/2008 Sb. Strážný je tedy povinen žádosti
policisty  vyhovět  i  tím,  že  umožní  policistovi  bezpečný  vstup  do  požadovaného
prostoru (odemykání dveří, vypínaní bezpečnostních zařízení apod.). V souvislosti s
vyžádaným vstupem neprodleně  informuje  nadřízeného a vyžádá si  instrukce  pro
další svůj postup. 

Ověří  příslušnost  policisty  k PČR (§  12 Zákona o  PČR ...  Při  provádění  úkonu je
policista  povinen  prokázat  svou  příslušnost  k  policii  služebním  stejnokrojem,
služebním průkazem nebo odznakem policie atd.). Služební čísla zasahujících policistů
a registrační značku policejního vozidla, zapíše strážný do záznamu o průběhu služby.
Je vhodné, aby strážný se nespoléhal na uniformu, odznak a průkaz policisty, ale aby
si to, že jde o skutečné policisty a že mají oprávněný zájem vstupu ověřil na lince
158.

V případě potřeby bude strážný policisty po objektu doprovázet. Objekt musí být i v
této době zajištěn. Knihu návštěv (pokud jí má k dispozici) je povinen policistům na
jejich výzvu předložit.

Strážný podrobně dokumentuje všechny úkony policistů související se vstupem.
V případě, že policisté cokoli odnášejí z objektu, musí strážnému vystavit protokol
o zajištění věci.

§ 37 Zákona o Policii České republiky
(1) Policista je oprávněn věc zajistit, popřípadě odstranit, je-li důvodné podezření, že
přestavuje bezprostřední  závažné ohrožení  života,  zdraví,  majetku  nebo životního
prostředí a nelze-li toto ohrožení odstranit jinak.“
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A6. 
Při vstupu do soukromého objektu se zvýšeným bezpečnostním režimem
požaduje  od  Vás  návštěvník  zdůvodnění,  proč  by  měl  projít  detekčním
rámem,  (proč  by  neměl  vcházet  se  zbraní,  proč  by  měl  uvést  Vámi
požadované  osobní  údaje).  Podejte  mu  požadované  vysvětlení.  Popište
Vaše oprávnění  a  činnost  v  případě,  že návštěvník odmítne i  po Vašem
vysvětlení učinit o co ho žádáte. Oznamte tuto skutečnost příslušné osobě
a vyžádejte si instrukce pro další postup.

1. Typová 
situace:

osoba domáhající se vstupu, odmítající průchod 
kontrolním rámem …

2. Pojmenování: zvládnutí potížisty odmítajícího respektovat stanovená pravidla
ze strany majitele objektu

3. Zhodnocení: riziko vzniku konfliktní, ohrožující situace, možnost napadení 
ze strany agresivního občana

4. Zdůvodnění: na soukromý, veřejnosti nepřístupný pozemek/objekt má jeho 
majitel právo stanovit závazná pravidla vstupu

5. Stanovení 
priorit:

- zklidnit osobu a nabídnout: 
   a) respektování daných pravidel a následné umožnění 

vstupu do objektu 
   b) rozhodnutí nepříjmout stanovená pravidla a do objektu 

nevstupovat 
   c) kontaktovat klienta a požádat o výjimku z uvedených 

pravidel

6. Předvedení
(popis) :

jednání s problémovou osobou 

7. Záznam o 
události :

(co se stalo;+kdy+kde+kdo co požadoval; jaká opatření jste 
přijal; s jakým závěrem a v součinnosti s kým /kterou složkou 
IZS/ byla záležitost vyřešena)

Klíčová slova: kontrolně propustková činnost, zvládání 
zátěžových, nestandardních, konfliktních situací

ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ
1. absolutně zůstat v klidu
2. zhodnotit danou situaci a kvality svého protějšku
3. stanovit priority/pochopit podstatu problému (o co mu jde)
4. ujasnit si, co chci já a co druhá strana; do jaké míry je možný kompromis
5. mít situaci pod kontrolou (rozhodné, avšak vstřícné argumenty/ vystupování)
6. nabídnout řešení; specifikovat kompetence; předat kontakt na odpovědnou o.
7. v součinnosti se svým protějškem situaci vyřešit (nebo jej vykázat z objektu)
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8. Strážný nesmí zbraň od osoby převzít. Pokud jsou speciální schránky na 
uložení zbraně, zbraň ukládá držitel zbraně a schránku uzamyká.

Každý  majitel  objektu  je  povinen  stanovit  si  pro  svůj  objekt  a  činnosti  v něm
vykonávané potřebná prevenční opatření např. formou provozního řádu, který však
nesmí  být  v  rozporu  s  právními  předpisy  vyšší  právní  síly  (zákony,  vládními
nařízeními, vyhláškami). Pokud se vstupující osoba odmítá podvolit těmto pravidlům
vydaným v souladu s právními normami,  je strážný povinen, ve smyslu uzavřené
smlouvy  o  ostraze,  znemožnit  jí  vstup  do  uvedených  prostor  anebo  provádění
příslušné činnosti.

Požadavek, stanovený majitelem objektu, na projití detekčním rámem je oprávněný
a osoba, pokud chce do objektu vstoupit, se tomuto musí podvolit. Majitel objektu je
oprávněn zakázat i vstup se zbraní do svého objektu. O případné výjimce z tohoto
zákazu  je  oprávněn  rozhodnout  výhradně  majitel  objektu.  O  všech  důležitých
souvisejících  okolnostech  strážný  pořizuje  záznam  o  průběhu  služby,  zejména
prokazující rozhodnutí majitele objektu o udělení této výjimky.

Pokud je požadavek na sdělení rodného čísla do soukromého objektu se zvýšeným
bezpečnostním  opatřením  schválen  Úřadem  na  ochranu  osobních  údajů,  jde  o
požadavek oprávněný a návštěvník je povinen tomuto požadavku vyhovět. Strážný
vstupující  osobě  podá  vysvětlení  s  tím,  že  majitel  objektu  stanovil  povinnost
poskytnout požadované osobní údaje v provozním řádu a vstupující osoba je povinna
se  tomuto  podřídit.  Jestliže  tato  odmítne  poskytnout  požadované  osobní  údaje,
strážný tuto do objektu nesmí vpustit.  V rámci  vysvětlení  strážný ujistí  vstupující
osobu  o  plné  ochraně  touto  osobou  poskytnutých  osobních  údajů,  s  tím,  že
oprávnění požadovat tyto osobní údaje je uloženo u majitele objektu.

Pokud návštěvník i přes vysvětlení odmítá podrobit se stanoveným procedurám, je
nezbytné  kontaktovat  smluvně  stanoveného  funkcionáře  a  informovat  jej  o  této
záležitosti.  Právě on totiž může z nařízení učinit  pro návštěvníka výjimku (např. v
případě, že se jedná o velmi důležitou osobu - V.I.P., kdy trvání na těchto zásadách
by pro majitel objektu mohlo mít větší důsledky, než udělení oné výjimky). Je nutné
mít vždy na zřeteli, že zaměstnanec SBS má chránit zájmy smluvního partnera, tj.
subjektu, která ho za jeho výkon platí. Záležitost dokumentuje v záznamu o průběhu
služby.

Své  provozní  řády  má  i  např.  bobové  centrum,  horolezecké  centrum a
nikomu  nepřijde  vůbec  divné,  že  obsluha  po  osobě  hodlající  atrakci
navštívit  požaduje  např.  aby  si  oblékla  záchranné  popruhy  a  nasadila
přilbu.

Obecně není požadavek na sdělení rodného čísla oprávněný - viz § 5 odst.
1 písm. d) z.č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
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A7. 
Při odchodu zaměstnanců z objektu výrobního podniku jsou tito náhodně
kontrolováni. Náhodný výběr pro kontrolu určuje počítač. Zaměstnankyně,
která  byla  určena  ke  kontrole,  nese  objemnou  tašku.  Vyzvěte  určenou
osobu  ke  kontrole,  popište  způsob  provedení  kontroly,  zásady  této
činnosti, právní náležitosti ke zmocnění pro tuto činnost. Důležité úkony
při kontrole předveďte názorně.

1. Typová 
situace:

kontrola odcházejících zaměstnanců a jejich zavazadel

2. Pojmenování: provedení preventivní kontroly osoby a zavazadla

3. Zhodnocení: nebezpečí ohrožení/profesního selhání v případě pozitivního 
nálezu  s důrazem na dodržení ochrany osobnosti, 
důstojného, odděleného provedení fyzické kontroly osobou 
stejného pohlaví

4. Zdůvodnění: delegované právo kontroly vnášených a vynášených věcí 
z důvodu ochrany majetku zaměstnavatele na pracovníka 
soukromé bezpečnostní služby (viz smlouva); ustanovení § 
248 zákoníku práce, § 11, 22 občanského zákoníku, pracovní 
řád/vnitřní norma organizace 

5. Stanovení 
priorit:

vstřícnost, slušnost, důstojnost, požádání o vyjmutí obsahu 
kapes, zavazadla; …blíže viz metodika

6. Předvedení
(popis) :

činnosti v případě nálezu zcizené věci a přivolání odpovědné 
osoby/zástupce klienta, případně 158

7. Záznam o 
události :

(co se stalo;+kdy+kde+kdo se dopustil protiprávního jednání;
jaká opatření jste přijal; s jakým závěrem a v součinnosti 
s kým /kterou složkou IZS/ byla záležitost vyřešena)

Klíčová slova: kontrolně propustková činnost; zásady 
provádění osobní  kontroly a kontroly zavazadel; zadržení 
v případě pozitivního nálezu; součinnost s oprávněnou osobou
zákazníka/PČR

KONTROLA OSOB A ZAVAZADEL (blíže viz § 248 Zákoníku práce)

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  podle  §  11  občanského  zákoníku.  Osobní
prohlídku může provádět pouze fyzická osoba stejného pohlaví.
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Soukromá bezpečnostní služba musí být k těmto úkonům ve smyslu ustanovení § 248
odst.  2  Zákoníku  práce,  zmocněna  smluvním partnerem.  Zmocnění  se  však  týká
výhradně zaměstnanců smluvního partnera a nikoli návštěvníků, hostů apod.

K provedení kontroly, platí několik základních zásad:
 ✓ jedná-li  se jen o kontrolu zavazadel,  může toto provádět kdokoli  ze strážných,

avšak v případě osobní  prohlídky pouze osoba stejného pohlaví  (muž-muž, žena-
žena) a to bez výjimky!

 ✓ při  kontrole  musí  být  zachována  lidská  důstojnost  a  tato  se  musí  odehrávat
zpravidla k tomu určeném místě nebo místnosti;

 ✓ kontrolovaná osoba je vyzvána aby sama vyndala na stůl obsah zavazadla anebo
se svlékla a svršky odložila. Strážný se nesmí odkládaných svršků a věcí dotýkat;

 ✓ rozsah osobní prohlídky vždy musí korespondovat s tím, co může být z výrobního
podniku zcizováno. Někdy tak postačí pouze odložení bundy nebo kabátu, v jiném
případě (např.  v masokombinátu) bude nutné, aby se osoba svlékla do spodního
prádla;

 ✓ strážný by měl zachovat vysokou profesionalitu a zdržet se nevhodných poznámek 
na adresu kontrolovaného;

 ✓ osobní prohlídka by neměla nadměrně časově zatěžovat kontrolovaného.
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B8. 
Vykonáváte službu v bance. Ve veřejně přístupné části banky se již delší
dobu nachází zapáchající osoba nevábného vzhledu, která je zřejmě pod
vlivem omamných látek  a  s  několika  igelitovými  taškami  si  sedla  vedle
lavičky  určené pro klienty.  Přepážkový  zaměstnanec  Vás  na tuto osobu
upozorní a žádá Vás o řešení. Popište taktiku své činnosti a zdůvodněte svá
oprávnění. Vyzvěte osobu k opuštění prostoru banky a popište svůj postup,
jestliže tato osoba Vaši výzvu neuposlechne a slovně Vás uráží.

1. Typová 
situace:

vykázání osoby z     veřejně přístupné části budovy

2. Pojmenování: zásah proti osobě porušující návštěvní řád
Takováto osoba neměla být do banky strážným vpuštěna

3. Zhodnocení: nebezpečí vzniku konfliktu, napadení,  infekce

4. Zdůvodnění: - klient/majitel objektu odpovídá za bezpečnost 
návštěvníků/zákazníků/hostů a osob pohybujících se 
v objektu 

- činnost/pobyt této osoby je v rozporu s návštěvním řádem 
- může se jednat o přestupek (§ 47 odst. 1 c,d,g veřejné 

pohoršení, znečištění, neoprávněné zabrání…)
- osoba jedná v rozporu s bezpečnostními standardy 

bankovního domu

5. Stanovení 
priorit:

- oslovení, upozornění osoby, že se nachází v chráněné zóně 
bankovního domu

- požádání o opuštění budovy
- v případě nerespektování pokynu vykázání
- součinnost při kladení odporu s 158/156

6. Předvedení
(popis) :

zvládání  konfliktní situace a vykázání osoby

7. Záznam o 
události :

(co se stalo;+kdy+kde+kdo se dopustil protiprávního jednání;
jaká opatření jste přijal; s jakým závěrem a v součinnosti 
s kým /kterou složkou IZS/ byla záležitost vyřešena)

Klíčová slova: režimové pracoviště; konfliktní situace; 
přestupek; trestný čin (v případě napadení ze strany osoby a 
ublížení na zdraví)

PŘESTUPEK (§ 47 Zákona o přestupcích)
(1) Přestupku se dopustí ten, kdo
c) vzbudí veřejné pohoršení,
d) 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 …
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Zaměstnanec bezpečnostní služby by si takové situace měl všimnout sám a to dříve
než na ni bude upozorněn některým z pracovníků smluvního partnera. Ověření zda-li
či není tato osoba klientem banky.

V případě,  že pobyt  této osoby není  spojen se službami banky,  by  měl  požádat
takovou osobu, aby si vzala své věci a neprodleně opustila prostor banky. Pokud však
odmítne  tomuto  požadavku  vyhovět,  vzniklo  oprávněné  podezření  ze  spáchání
přestupku  ve  smyslu  zákona  o  přestupcích,  tím  že  tato  osoba  vzbuzuje  veřejné
pohoršení, respektive může znečistit veřejně přístupné prostory.

K řešení tohoto přestupku je zmocněna kromě PČR i obecní policie, která je příslušná
k řešení  místních záležitostí  veřejného pořádku. Cestou smluvně stanovené osoby
nadřízeného) vyžádá zásah strážníků či policistů.

V ustanovení § 2 písm. a,b,c,g,  Zákona o obecní  policii  č.553/1991 Sb. ve znění
pozdějších právních předpisů je stanoveno, že Obecní policie přispívá k ochraně a
bezpečnosti osob a majetku, dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití, podílí
se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a činí opatření k
jeho  obnovení,  jakož  i  provádí  dohled  nad  dodržováním  čistoty  na  veřejných
prostranstvích v obci. Tyto směry činnosti Obecní policie jsou také uvedeny v § 2,
úvodních ustanovení téhož zákona. To nutno vztáhnout i na náš případ, kdy působí
osoba  nevábného  vzhledu  odpudivým  dojmem,  snižuje  komfort  poskytovaných
bankovních služeb a bez právního důvodu obývá dvoranu banky. 

Provede stručný zápis do záznamu o průběhu služby.
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A9. 
Uveďte pravidla výkonu strážní služby se psem. 
Uveďte Vaši činnost, jestliže pes, se kterým vykonáváte službu, napadne
osobu,  která  na  Vás  při  výkonu  služby  zaútočila.  Vysvětlete,  na  jakém
základě bude posuzováno nasazení služebního psa. Telefonicky oznamte
událost  Policii  ČR  a  uveďte,  které  další  osoby  (složky)  vyzvete
k součinnosti.

1. Typová 
situace:

výkon služby psovoda se psem a jeho nasazení při 
napadení

2. Pojmenování: použití psa jako obranný prostředek

3. Zhodnocení: ohrožení života, zdraví, chráněných zájmů

4. Zdůvodnění: blíže viz §29 tr.zákoníku (nutná obrana) a § 28 tr.zákoníku 
(krajní nouze) 

5. Stanovení 
priorit:

- výzva útočníkovi k zanechání protiprávní činnosti 
s upozorněním, že bude proti němu použito služebního 
psa

- v případě neuposlechnutí; pokračování útoku použití 
služebního psa 

- po ukončení útoku odvolání psa
- při zranění útočníka poskytnutí předlékařské první 

pomoci 
- přivolání 158 (155)

6. Předvedení
(popis) :

výzvy před nasazením psa proti útočníkovi

7. Záznam o 
události :

(co se stalo;+kdy+kde+kdo se dopustil protiprávního jednání;
jaká opatření jste přijal; s jakým závěrem a v součinnosti 
s kým /kterou složkou IZS/ byla záležitost vyřešena)

Klíčová slova: nutná obrana, krajní nouze, předlékařská první 
pomoc, součinnost s IZS

PODMÍNKY VÝKONU SLUŽBY PSOVODA  SE  PSEM

- označení střeženého objektu výstražnými nápisy
- profesně připravený psovod (viz  směrnice a metodika výkonu)
- vycvičený, zvladatelný pes (viz průkaz o zdravotní a odborné způsobilosti) 
- bezpečný výkon ostrahy se služebním psem pod kontrolou psovoda
- zabezpečení psa mimo službu na vyhrazeném místě (zpravidla kotec)
- prostředky na ošetření psa v případě jeho zranění
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Ve  smluvně  stanovených  případech  může  být  ostraha  objektu  prováděna
kvalifikovanými  psovody  a  služebními  psy.  V  rámci  tohoto  výkonu  je  využito
schopnosti  služebních  psů  detekovat  narušení  objektu,  zejména  s  využitím  jejich
čichových  schopností.  Současně  služební  pes  může  významně  zvýšit  schopnost
strážného bránit se útoku fyzických osob na objekt anebo na jeho osobu. Při snížené
viditelnosti  anebo  za  nepříznivých  povětrnostních  podmínek  význam  použití
služebního psa ještě roste. Všechny tyto schopnosti služebních psů výrazně zvyšují
komfort smluvních povinností poskytovaných bezpečnostními agenturami především z
preventivního  hlediska.  Zejména  preventivní  opatření  mohou  případné  útočníky
rozhodně odradit.

Pes, k tomu aby mohl být zařazen do služby, musí vyhovět řadě podmínek:
 ✓ vhodné plemeno (německý ovčák, boxer, doga...);
 ✓ věk (od 7. měsíce - možnost zahájit výcvik, pes je schopen již hájit své teritorium);
 ✓ zdravotní způsobilost (rozhoduje veterinární lékař);
 ✓ povinné očkování (vzteklina atd.)
 ✓ smluvně stanovené kvalifikační podmínky použití služebního psa. Strážný může 

využít služebního psa v následujících formách střežení:
1)  na volno  - pes samostatně střeží  celý prostor pohybem po něm. Intenzivním
štěkáním upozorňuje na cizí osoby, které se k prostoru přibližují, popřípadě omezí
osobu  (pachatele  )na  její  osobní  svobodě  na  dobu  nezbytně  nutnou  dle  §  76/2
tr.řádu (zadrží);
2)  revírování  -  hlídkování  psovoda s volně se pohybujícím psem je založeno na
postupu psovoda po určené ose pohybu a jeho vysílání  do špatně přístupných a
nepřehledných míst objektu;
3) avizace - jiným slovem signalizace, kde je úkolem psa postupovat na dlouhé
vodítku před psovodem a podle daných potřeb a možností propátrávat okolí
postupové osy.
4) pevné stanoviště (blok) - předem stanovenou trasu určuje lano uchycené mezi
dva pevné body ve výšce 1-4 metry nad zemí. Délka lana 10-30 m. Obojek psa musí
být pohodlný a současně takový, aby zamezil  samovolnému svléknutí z krku psa.
Nutno připevnit na vodící lano zarážky, které znemožní uškrcení psa.
5)  útok na volno  -  je  obvykle  spojen se systémem elektronického  zabezpečení
celého objektu. Vyslání psa po signálu narušení může provést jak sám psovod

Z právního hlediska se majitel (vlastník) psa obecně stává odpovědným za chování
svého psa. Vlastník se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům
obtěžoval ostatní osoby - např. štěkotem ve večerních hodinách, vnikáním psa na cizí
pozemek apod.

Strážný  může použít  psa jako  zbraň  a  to  tehdy,  jsou-li  splněny  podmínky nutné
obrany nebo krajní nouze. Po jejím skončení je však povinen poskytnout dokonce i
pachateli  první  pomoc,  ovšem  nesmí  opomenout  základní  pravidla  zajištění
bezpečnosti své nebo dalších strážných. V případě, že pes pachatele pokouše nebo
jinak zraní, je zapotřebí  odvézt psa k veterináři,  aby tento potvrdil,  že pes nemá
vzteklinu a případně odběrem slin a provedením jejich rozborů zjistil, zda-li nemá jiné
infekční   onemocnění.  Rozhodně  bude  písemné  vyjádření  veterináře  dobrým
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důkazem v  případě,  že  pachatel  podá  na  strážného  žalobu  a  bude  se  domáhat
náhrady škody.

Odpovědnost  strážného za  škodu či  jinou  újmu způsobenou psem řeší  Občanský
zákoník,  kde  ve  smyslu  ustanovení  §  415  je  každý  povinen  počínat  si  tak,  aby
nedocházelo  ke  škodám na  zdraví,  na  majetku,  na  přírodě  a  životním  prostředí.
Pokud pes způsobí škodu (na věci - rozkouše věc, na zdraví - pokouše nebo zraní
někoho),  je  vlastník  (majitel)  psa za  tuto  škodu odpovědný.  V  případě  napadení
strážného je vždy zapotřebí  osobu útočníka omezit  na osobní svobodě a o tomto
neprodleně informovat Policii ČR.

Taktéž o incidentu musí být vyrozuměno vedení bezpečnostní služby a je-li to ve
smluvních povinnostech strážní služby tak i pověření zástupci smluvního partnera.
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A10. 
Z  objektu,  kde  vykonáváte  svou  činnost,  odjíždí  naložený  nákladní
automobil.  Mezi  povinnosti  strážní  služby  patří  náhodná  kontrola
nákladového  prostoru  vozidla.  Vyzvěte  řidiče  k  umožnění  kontroly.  Na
výzvu reaguje řidič tím, že ujede a poškodí závoru na vjezdu. Popište a
zdůvodněte  svou  činnost.  Oznamte  telefonicky  tuto  událost  příslušné
osobě a na její příkaz oznamte telefonicky tuto událost Policii ČR.

1. Typová 
situace:

zmaření kontroly nákladového prostoru vyjíždějícího 
vozidla a poškození závory

2. Pojmenování: hrubé porušení stanovených pravidel ze strany řidiče a 
spáchání minimálně přestupku  

3. Zhodnocení: nebezpečí pracovního úrazu, spáchání přestupku/t.č., 
podezření ze spáchání krádeže (neoprávněného vývozu 
zboží/materiálu) 

4. Zdůvodnění: právo zaměstnavatele kontrolovat – viz § 248 ZP, 
§ 50 (1) a) zákona o přestupcích: 
přestupku se dopustí ten, kdo úmyslně způsobí škodu na cizím
majetku…poškozením; 
příčina odmítnutí podrobit se kontrole může být závažnější- 
tr.č.

5. Stanovení 
priorit:

- záznam SPZ, 
- info klienta (158), 
- fotodokumentace místa činu

6. Předvedení
(popis) :

způsob kontroly vozidla (viz metodika)

7. Záznam o 
události :

(co se stalo;+kdy+kde+kdo se dopustil protiprávního jednání;
jaká opatření jste přijal; s jakým závěrem a v součinnosti 
s kým /kterou složkou IZS/ byla záležitost vyřešena)

Klíčová slova: kontrola vyjíždějícího vozidla; zadržení; škoda 
na majetku; součinnost s PČR

ZPŮSOB KONTROLY VOZIDLA A MATEIÁLU
- od nákladové plochy k motoru;
- od nákladu ke schránkám výbavy vozidla;
- od větších celků k detailům;
- od provozních předmětů k osobním;
- od shora k podvozku 
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Při projektování vjezdového stanoviště se
Odmítnutím  žádosti  strážného  o  umožnění  kontroly  nákladového  prostoru  a
poškozením vjezdové závory  řidič  nákladního automobilu  se prokazatelně  dopustil
nezákonného jednání, minimálně přestupku. Současně s tím porušil i místní provozní
předpis stanovený k provozu vozidel a hrubě porušil pracovní povinnosti řidiče.

V případě, že oprava vjezdové závory si vyžádá částku vyšší než 5.000,- Kč, může se
již  jednat  o spáchání trestného činu.  Musíme vzít  v  úvahu i  to,  že řidič  poškodil
závoru z důvodu, že z objektu vyvážel nelegální náklad ve vyšší hodnotě. Může se
tedy jednat o podezření ze spáchání dalšího trestného činu (např. krádež).

Strážný je v tomto případě povinen zajistit veškeré související důkazy k předmětné
události,  zejména zapsat registrační  značku nákladního automobilu,  čas incidentu,
popis  řidiče,  závozník  a  případně  zajistí  kamerový záznam.  Poté  postupuje  podle
smluvně stanovených povinností, zejména vyrozumí o incidentu svého nadřízeného a
jeho cestou odpovědného pracovníka smluvního partnera. Zpravidla jeho nadřízení
rozhodnou o tom, zda-li bude o incidentu vyrozuměna Policie České republiky.

Rozhodně na ujíždějící automobil nelze zahájit střelbu, neboť zde rozhodně nejsou
dány podmínky nutné obrany či krajní nouze. Podobně k pronásledování ujíždějícího
vozu je zmocněna pouze Policie České republiky.

Při projektování vjezdového stanoviště se doporučuje použití technických prostředků,
které neumožňují jeho projetí bez souhlasu pracovníka SBS. Jsou to různé výsuvné
sloupy, hřebeny apod.,  které vyjíždějí  nad úroveň vozovky a jejichž překonání je
takřka nemožné. Toto preventivní opatření zcela jistě odradí případného pachatele k
projetí kontrolního stanoviště.
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B11. 
V recepci objektu, kde vykonáváte službu, hlásí čidlo únik plynu v plynové
kotelně  K  Vašemu základnímu vybavení  patří  radiostanice,  teleskopický
obušek,  svítilna.  Popište  a  zdůvodněte svou činnost  ke snížení  škod na
majetku a zdraví osob, předveďte hlavní prvky Vašeho zásahu a použijte
správné prostředky.

1. Typová 
situace:

signalizace úniku plynu v     plynové kotelně objektu

2. Pojmenování: nebezpečí výbuchu unikajícího plynu

3. Zhodnocení: co se může stát; co může iniciovat výbuch, kdo může být 
mimo mne ohrožen, jak je reálná hrozba

4. Zdůvodnění: zabránění výbuchu, následnému požáru je spolu se záchranou
lidských životů a evakuací základní priorita

5. Stanovení 
priorit:

- vyhodnocení situace a přijetí rozhodnutí
- provedení kontroly na místě (bez tlf., RDST, a 

nepoužívání vypínačů)
- při pozitivním zjištění vypnutí hl. přívodu, vyvětrání
- přivolání havarijní služby (800 123 123)
- informování zákazníka/nadřízeného

6. Předvedení
(popis) :

tlf oznámení o události na dispečink havarijní služby

7. Záznam o 
události :

(co se stalo;+kdy+kde; jaká opatření jste přijal; s jakým 
závěrem a v součinnosti s kým /kterou složkou IZS/ byla 
záležitost vyřešena)

Klíčová slova: havárie plynu, evakuace, život zachraňující 
úkony, součinnost s IZS

Zemní plyn
je lehčí než vzduch, takže pokud má kam odvětrat - např. z podzemní garáže, sklepa
atd., tak "vyvětrává". Přirozený je bez zápachu, není jedovatý ale dusivý.
Dolní mez výbušné směsi se vzduchem je 5% a horní hranice je 15%. Při takovéto 
směsi přichází výbuch i při malé jiskře statické elektřiny.
Nad 16% se tvoří hořlavá směs (se zápalnou teplotou okolo 700°C = teplota hoření 
zápalky).
Postup při zjištění úniku plynu v objektu
- pozotvírat okna a vytvořit průvan
-  následným větráním hrozí riziko nejnebezpečnější směsi, proto jističi vypnout 

přívod  elektřiny ke všem spotřebičům (lze provést i jako první krok, dle situace)
- opustit objekt, vyčkat přivolané pomoci 
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Každý strážný musí znát umístění hlavního uzávěru plynu do objektu. Pokud čidlo
detektoru detekuje únik plynu, je nutné tento uzavřít, aby nemohlo dojít k dosažení
výbušné  koncentrace  plynu  v  místnosti.  Detektory  úniku  plynu  jsou  obvykle
nastaveny tak, že vyhlašují poplach již při 10 % dolní meze výbušnosti (DMV, LEL),
takže ještě v době vyhlášení poplachu nehrozí, že by k výbuchu mohlo dojít.

Protože  vše  za  plynoměrem je záležitostí  majitele  objektu,  je  nutné  dle  smluvně
stanovených směrnic  vyrozumět  odpovědného  technického pracovníka  zadavatele,
který  zjistí  závadu,  tuto  odstraní  anebo  objedná  příslušnou  firmu  oprávněnou  k
provádění  takových  oprav.  Je  také  dobré  vědět,  jaký  plyn se  v  objektu  nachází,
neboť některé plyny jsou těžší než vzduch a pak se drží při zemi, jiné jsou naopak
lehčí  než vzduch  a stoupají  vzhůru.  Těmto fyzikálním vlastnostem také  odpovídá
provedení montáže příslušných detektorů úniku plynu.

Před vstupem strážného do kotelny strážný radiostanicí informuje svého nadřízeného
o tom, že provede kontrolu kotelny. Ukončí radioprovoz a radiostanici před vstupem
do kotelny odloží. Stejné pravidlo platí i pro soukromý mobilní telefon. Strážný dále
provede vizuální kontrolu kotelny, zda-li se v této nenachází např. obsluha kotelny v
bezvědomí apod. K tomu použije svítilnu kterou před vstupem do kotelny rozsvítí,
aby  nerozsvěcel  stropní  svítidla  v  místnosti,  neboť  např.zemní  plyn  je  lehčí  než
vzduch, tudíž se drží u stropu a mohlo by dojít např. k explozi již uvolněného plynu,
který by u stropu mohl být již v nebezpečné koncentraci. Kotelnu však prohledá velmi
rychle  a  vždy musí  být  jištěn dalším kolegou nebo jiným pracovníkem smluvního
partnera to pro případ, že by se mu udělalo špatně a např. upadl do bezvědomí (toto
nebezpečí je spíše hypotetické, ale opatrnosti není nikdy nazbyt).

Pokud bude používat  radiostanici  k navázání  spojení  s  dispečinkem,  tuto  zásadně
používá  až  v  bezpečném  prostoru,  opět  kvůli  možnému  zajiskření.  Použití
teleskopického obušku by připadalo v úvahu pouze v případě, že by se v místnosti
nalézala osoba kotelníka např. v bezvědomí a strážný tento použil k rozbití skleněné
výplně  okna,  které  by  nešlo  otevřít,  aby  průvanem  snížil  koncentraci  plynu  v
místnosti.

V  žádném případě  nemá strážný  oprávnění  provádět  samostatně  opravy  kotle  či
jiného  zařízení,  ani  kdyby  k  této  činnosti  byl  vyzván  některým  z  pracovníků
zadavatele,  pokud  nemá potřebné  vzdělání,  zkoušky  odborné  způsobilosti  a  tato
služba  není  sjednána  ve  vzájemné  smlouvě  mezi  bezpečnostní  agenturou  a
zadavatelem.

V případě, že kotelník bude v bezvědomí, je nutné ho urychleně dostat mimo prostor
s nadlimitní  koncentrací  plynu a teprve v bezpečném prostoru poskytovat klasicky
první pomoc, kdy strážný nejdříve zjistí, zda postižený dýchá a je-li hmatný tep. V
každém  případě  by  postižený  měl  být  transportován  alespoň  na  pozorování  do
nemocnice.
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A12. 
Před administrativní budovou na žlutě vyznačené nástupní ploše zastaví
automobil  zástupce  ředitele  této  budovy.  Zástupce  ředitele  vchází  do
budovy, a protože parkoviště je obsazené, je evidentní, že zde automobil
chce ponechat. Vyzvěte dotyčného k přeparkování svého automobilu. On
Vás žádá o vysvětlení Vašeho požadavku na opuštění této plochy. Podejte
vysvětlení a zdůvodněte jej.

1. Typová 
situace:

zaparkování vozidla na vymezené nástupní ploše 150 

2. Pojmenování: hrubé porušení základních pravidel na úseku požární ochrany

3. Zhodnocení: nebezpečí vzniku konfliktu (včetně ztráty zakázky)

4. Zdůvodnění: nástupní plochy slouží pro případný zásah 150; jejich obsazení
může vést k narušení zásahu, …a následném postihu viníka - 
blíže viz § 11 (2) d) vyhlášky MV ČR č. 246/01

5. Stanovení 
priorit:

- upozornění, 
- požádání, 
- informování kompetentní osoby

6. Předvedení
(popis) :

oslovení vedoucího pracovníka, vysvětlení

7. Záznam o 
události :

(co se stalo;+kdy+kde+kdo se dopustil nežádoucího jednání; 
jaká opatření jste přijal; s jakým závěrem a v součinnosti 
s kým /kterou složkou IZS/ byla záležitost vyřešena)

Klíčová slova: vyjednávání; konfliktní situace

§ 11 Vyhlášky o požární prevenci
Podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce
(2) K  provedení rychlého a účinného  zásahu podle odstavce 1 zajišťují 
právnické osoby a podnikající fyzické osoby, aby

c) byly  dodrženy   trvale  volné  průjezdné   šířky  příjezdových    komunikací  
nejméně 3  m k  objektům, k  nástupním plochám  pro    požární techniku a ke 
zdrojům vody určeným k hašení požárů,
d) bylo provedeno označení17) a  umožněno použití nástupních ploch
   pro požární techniku a požárních výtahů,
e) byla  zajištěna   trvalá  použitelnost  vnitřních   a  vnějších    zásahových  cest   
(např.  požární  výtahy,   požární  žebříky)
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Podle Zákona o požární  ochraně je stanoveno určit  příjezdový pruh pro zásahová
vozidla bezpečnostních sil a sborů o šířce nejméně 3,0 m. Značení pruhu se provádí
bílou či žlutou barvou na příslušné zpevněné ploše. Odpovědnost za provedení tohoto
opatření nese majitel - provozovatel objektu pod sankcí 50.000,- Kč.

Zástupce  ředitele  zaparkováním svého vozidla  porušuje  výše  uvedenou povinnost
stanovenou  jeho  nadřízenému a  vystavuje  jej  nebezpečí  uložení  finanční  či  další
sankce.

V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události  může automobil  zástupce
ředitele tvořit překážku pro přijíždějící vozidla Hasičského záchranného či jiných sborů
IZS. Požadavek strážného na přeparkování je naprosto legitimní a trváním na tomto
požadavku chrání  ředitele  objektu. Požadavek je však nutné vznést velice  taktně,
neboť zástupce ředitele je zcela jistě jednou z osob, která může ovlivnit to, kdo bude
tuto firmu střežit.  Svůj  požadavek  musí  být  strážný také schopen srozumitelně a
krátce vysvětlit. Pokud vše provede podle tohoto doporučení jistě zástupce ředitele
uzná,  že  jde  o  oprávněný  požadavek  a  bude  rád,  že  na  pozici  strážného  je
kompetentní osoba, která dbá příslušných zákonných ustanovení.

V případě, že se však zástupce ředitele rozhodne i přes upozornění strážného chybně
zaparkované vozidlo na místě ponechat, strážný cestou svého přímého nadřízeného
vyrozumí ředitele administrativní budovy a vyžádá si instrukce k dalšímu postupu.

Strážný provede o tomto incidentu zápis do záznamu o průběhu služby.
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A13. 
Vykonáváte  službu  v  recepci  administrativního  centra.  Spatříte,  jak
zaměstnanec  kurýrní  služby,  který  Vám přivezl  zásilku,  při  odchodu  ve
spěchu porazí staršího muže, který s bolestivým výkřikem padá k zemi. Na
Vaši  výzvu  se  kurýr  nezastaví  a  pospíchá  dále  k východu.  Popište  svou
činnost  a  zdůvodněte  svá  oprávnění.  Přivolejte  zdravotnickou  pomoc,
požádejte ostatní přítomné o pomoc a zajistěte důkazy (uveďte co vše je
důkazem o tomto činu).  

1. Typová 
situace:

zranění staršího muže a neposkytnutí pomoci

2. Pojmenování: ublížení na zdraví, neposkytnutí předlékařské první pomoci 
s možnou trestní odpovědností za způsobená zranění

3. Zhodnocení: nebezpečí zranění osoby, vzniku konfliktu, napadení

4. Zdůvodnění: může jít minimálně o přestupek (§ 49 (1) b) zákona o 
přestupcích „…z nedbalosti ublíží na zdraví,…“)

5. Stanovení 
priorit:

- poskytnutí předlékařské první pomoci,
- zjištění a omezení kurýra je až druhořadé, prvotní je 

život a zdraví
-  přivolání 155, (158), 
- zajištění svědků, 
- informování odpovědné osoby/nadřízeného

6. Předvedení
(popis) :

zadržení (viz metodika)

7. Záznam o 
události :

(co se stalo;+kdy+kde+kdo se dopustil protiprávního jednání;
jaká opatření jste přijal; s jakým závěrem a v součinnosti 
s kým /kterou složkou IZS/ byla záležitost vyřešena)

Klíčová slova: předlékařská první pomoc, život zachraňující 
úkony, zadržení osoby, součinnost s IZS

OMEZENÍ OSOBNÍ SVOBODY OSOBY PODEZŘELÉ NA DOBU NEZBYTNĚ 
NUTNOU – viz § 76 (2) TRESTNÍHO ŘÁDU

(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.
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Strážný se pokusí kurýra zastavit a požádat jej o vysvětlení, zejména v případě, že
osobně  nezná  jeho  totožnost.  Prvořadě,  le  věnuje  pozornost  poskytnutí  pomoci
zraněné  osobě.  To  že  kurýr  utečen  není  tak  velký  problém,  neboť  ten  do
administrativního centra nesl zásilku a byl zapsán případně je dohledatelný V případě,
že starší muž bude mít zranění takového charakteru ublížení na zdraví, musí strážný,
pokud  to  situace  dovoluje,  omezit  osobní  svobodu  kurýra.  Neprodleně  o  tomto
vyrozumí svého nadřízeného a vedení administrativního centra a Policii ČR. Té také,
pokud byl kurýr omezen na osobní svobodě, musí tohoto předat. 

Prvořadě, le musí poskytnout staršímu muži první pomoc, aneb zjistit o jaké zranění
se  jedná,  zda  postačí  pouze  jeho  ošetření  na  místě,  anebo  bude  nutné  zavolat
rychlou záchrannou službu. Ochrana zdraví a života má prioritu.

Mezi zranění, která lze odůvodněně předpokládat u této situace bude:
1) poškození kloubu a vaziv,
2) zlomenina způsobená pádem (zejména u starších osob). V takovém případě bude
první  pomoc  spočívat  zejména  v  zafixování  postižené  končetiny  a  následném
transportu  k  lékaři.  V  případě,  že  starší  muž  odmítne  přivolání  lékaře  nechá  ho
samozřejmě odejít.

Strážný o incidentu provede zápis do Knihy služeb a Knihy úrazů kde zejména uvede
osobní údaje obou osob (staršího muže i kurýra), datum a čas události, popíše její
průběh a případně uvede svědky celé události. Je-li na recepci v provozu kamerový
systém zajistí uschování příslušné části záznamu. Také v případě, že by starší muž
vznesl  požadavek  na  odvoz  domů,  vyrozumí  o  tomto  zástupce  zadavatele
(pravděpodobně v tuto chvíli recepčního), který s největší pravděpodobností nechá
muže  odvézt  domů  vozidlem  administrativního  centra,  neboť  ani  administrativní
centrum nemá zájem o negativní reklamu v podobě palcových titulků, že u nich v
dochází  ke  zranění  návštěvníků,  patřičně  zveličené  novináři  bulvárních  novin  a
časopisů.

Většinou  tato  typizovaná  událost  bude  popsána  ve  směrnicích  pro  výkon  strážní
služby a strážný již při nástupu na objekt s touto vnitro-firemní normou je seznámen.
V takovém případě stačí postupovat podle stanovených pravidel.
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B14. 
Vykonáváte sám službu v objektu v nočních hodinách. Z okna na protější
straně ulice spatříte šlehat plameny a osobu volající o pomoc. Popište a
zdůvodněte svou činnost  a  své  povinnosti.  Oznamte telefonicky  událost
operačnímu středisku IZS

1. Typová 
situace:

zaznamenaný požár mimo střežený objekt 

2. Pojmenování: splnění ohlašovací povinnosti

3. Zhodnocení: nebezpečí pracovního úrazu, ohrožení ostrahy objektu při jeho
opouštění a pokusu o lokalizaci požáru Prvořadé je ale 
poskytnutí pomoci ohrožené osobě- jednání v souladu s krajní 
nouzí

4. Zdůvodnění: je možná fyzická pomoc pouze v případě, pokud nebude 
narušena ostraha  a ochrana objektu pokud jde o hašení, ale 
poskytnutí pomoci ohrožené osobě má přednost

5. Stanovení 
priorit:

ohlášení požáru na 150; další činnost bude podmíněna 
možností opustit střežený objekt… info nadřízeného.

6. Předvedení
(popis) :

ohlášení požáru na 150 resp. 112

7. Záznam o 
události :

(co se stalo;+kdy+kde+kdo se dopustil protiprávního jednání;
jaká opatření jste přijal; s jakým závěrem a v součinnosti 
s kým /kterou složkou IZS/ byla záležitost vyřešena)

Klíčová slova: předlékařská první pomoc, život   zachraňující 
úkony, součinnost s IZS

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ PREVENCE
- ZNÁM, PŘEDCHÁZÍM, ODSTRAŇUJI A MINIMALIZUJI rizika možného vzniku a 
šíření požáru;
- DODRŽUJI předpisy a zásady požární ochrany;
- JEDNÁM TAK, aby nemohlo dojít ke vzniku požáru;
- MÁM PŘEHLED o vybavení prostor věcnými prostředky požární ochrany - 
DOKÁŽI HASIT
   A) pevné, 
  B) kapalné, 
   C) plynné látky, 
   D) lehké kovy 
   (vodou, pěnou, inertními plyny, prášky, halony)
- KONTROLUJI zdroje možného vzniku požáru   
- DOKÁŽI ZORGANIZOVAT evakuaci osob, lokalizaci a likvidaci požáru; 
- DBÁM NA TO, aby při odchodu z pracoviště toto vždy zůstalo v požárně 
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nezávadovém stavu;
- DODRŽUJI zákaz kouření, manipulaci s otevřeným ohněm, technologické 

postupy a kázeň

Základní povinností strážného je výkon smluvně stanovených povinností v objektu.
Pokud nastane situace uvedená v zadání  otázky nesmí strážný v žádném případě
plnění  smluvně  stanovených  povinností  omezit  nebo  přerušit.  Může,  ale  nastat
situace krajní nouze, kdy je ohrožena osoba na životě či zdraví. Život a zdraví má
prioritu.  Podle  svých možností  se bude snažit  vyrozumět vedení  objektu a  svého
nadřízeného . Informovat Integrovaný záchranný systém, vytočením telefonního čísla
112  případně  Hasičský  záchranný  sbor  (telefonní  číslo  150),  kterým  oznámí  své
zjištění.
Uvede:
1) své jméno a příjmení, místo odkud volá;
2) kde hoří (adresa);
3) rozsah požáru (co hoří);
4) případně zda se v objektu nacházejí osoby či nikoli (zde může využít např. svou
osobní  znalost,  neboť  se  s  vrátným  z  protějšího  objektu  pravidelně  vídá  při
obchůzkách svého objektu anebo ví, že zde pracuje noční směna).

Dále musí zhodnotit požární riziko, které hrozí jím střeženému objektu a pokud je
takové nebezpečí reálné, provede:
a) cestou svého nadřízeného vyrozumění příslušného smluvního partnera;
b) provede vypnutí plynu, případně elektrické energie v objektu dle provozních
směrnic;
c) podle situace provede případně další úkony.

Musí si však vždy být vědom, že je placený zejména za záchranu majetkových hodnot
zadavatele zakázky a tudíž prvořadě bude hájit jeho zájmy. Záchrana lidského života
však musí mít vždy přednost před majetkovými hodnotami, ať už patří komukoliv,
neboť materiální ztráty se dají krýt z vyplaceného pojistného, avšak zmařený lidský
život se již obnovit nedá.
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B15. 
Vykonáváte službu v administrativně obchodním centru. V provozní době
centra  zazvoní  telefon  a  neznámý  hlas  Vám  oznámí,  že  v  objektu  je
umístěna bomba. Popište metodu vedení rozhovoru, své povinnosti a Vaši
navazující  činnost.  Oznamte  zjištěné  skutečnosti   osobě  odpovědné  za
evakuaci, vyžádejte pokyny pro další činnost a ohlaste telefonicky zjištěné
skutečnosti Policii ČR. Uveďte, podle kterého interního dokumentu budete
obecně postupovat.

1. Typová 
situace:

výhružka bombou

2. Pojmenování: ohrožení osob a chráněných zájmů bombovým útokem

3. Zhodnocení: reálnost a opodstatněnost dané informace, obsah a formu 
sdělení

4. Zdůvodnění: nikdy výhružku nepodceňuji a nesnižuji význam sdělované 
informace, nebo kvality volajícího

5. Stanovení 
priorit:

I. SNAŽÍM SE zůstat v klidu;…naslouchat, nepřerušovat;
…bezprostředně si dělat poznámky; komunikovat pohodově, 
vstřícně, nízkým tónem; 
II. ZÍSKÁM ČAS tím, že jej zaujmu, povzbudím k hovoru;
III. KLADU OTÁZKY: kdy dojde k explozi; kde se výbušnina 
nachází; jak vypadá; zda má zpožďovač; proč byla v objektu 
umístěna… 
IV. ZAZNAMENÁM přesné znění hrozby; čas a výrazné 
markanty; vše, co může přispět k odhalení pachatele (i 
hlasy/zvuky v pozadí hovoru apod.); 
V. NEPRODLENĚ INFORMUJI(v pořadí a v souladu 
s dokumentací)PČR; KOMPETENTNÍ OSOBU ZÁKAZNÍKA;
NADŘÍZENÉHO;
VI. VYHLAŠUJI signál OHROŽENÍ OBJEKTU;
VII. ORGANIZUJI evakuaci dle evakuačního. plánu;

6. Předvedení
(popis) :

POSTUPUJI podle předem stanovených pravidel, 

7. Záznam o 
události :

ZAZNAMENÁM:
CO je obsahem telefonátu;
KDY čas tlf/ má dojít k události…;
KDE je místo ohrožení/ se má událost stát…;
KDO je ohrožen/ nositel hrozby…;
JAK k činu má dojít/ s jakými prostředky…;
ČÍM zdroj hrozby/ rizika…;
PROČ / motiv;
ROZHODNU SE a jednám v součinnosti  s IZS,…
Klíčová slova: výhružný telefonát; vyjednávání, evakuace, 
součinnost s IZS
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Výhrůžka  bombovým  útokem  nemůže  být  znevažována  a  volající  by  neměl  být
zesměšňován (v takovém případě by mohl provést odpálení ihned, i když původně
chtěl  uplatňovat  např.  finanční  požadavky).  Strážný  by  měl  zachovat  klid  a  je-li
k dispozici  záznamové  zařízení  měl  by  toto  spustit.  Současně  se  snaží  hovor
prodlužovat a od volajícího se pokusí získat tyto informace:
a) KDE je bomba umístěna
b) KDY vybuchne
c) CO jí přivede k výbuchu, zda lze bombu deaktivovat
d) JAK bomba vypadá
e) PROČ byla na to které místo položena.

Není-li k dispozici záznamové zařízení, poznamenává si průběh rozhovoru a snaží se 
být schopen zodpovědět později následující otázky policie:
1) byl to muž nebo žena;
2) jak volající mluvil (plynně česky anebo s cizím přízvukem, nářečím,
slangem nebo měl vadu řeči);
3) jakou měl místní znalost objektu (v případě místní znalosti se nebezpečnost
zvyšuje);
4) jaké jsou jeho požadavky;
5) zavolá ještě, a jestliže ano kdy.

V  případě,  že  volající  popsal  místo,  kam  bombu  umístil,  může  provést  kontrolu
pravdivosti této informace, avšak:
a) nedotýká se podezřelých předmětů,
b) nehýbe s neznámými věcmi a tyto neodkládá do vody,
c) věci neobrací, netřepe s nimi,
d) nepřerušuje dráty, netahá za ně, nepřestřihává provázky atd.
e) nerozbaluje

Případnou  evakuaci  zahájí  podle  pokynu smluvního  partnera,  příkazu  PČR,  svého
nadřízeného, případně podle smluvně stanovených pokynů (směrnic).
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A16. 
V rámci ostrahy objektu provádíte také ochranný doprovod zaměstnankyně
pokladny do  místní  banky.  Pokladní  má za  úkol  odevzdat  v bance  blíže
neurčené písemné potvrzení a vyzvednout provozní hotovost peněz (cca 1
milion Kč).  Převozové vozidlo patří ochraňovanému podniku a řidič je jeho
zaměstnancem.   Popište  zásady  a  taktiku  Vaší  činnosti  od  příjezdu  na
parkoviště banky až do odjezdu, jednotlivé bezpečnostní úkony předveďte.
Uveďte legislativní normy a oprávnění k Vaší činnosti.

1. Typová 
situace:

Osobní ochrana  zaměstnankyně (pokladní)a ochrana
přepravovaných peněžních hotovostí 

2. Pojmenování: Možné riziko loupežného přepadení

3. Zhodnocení: Zhodnotit pravděpodobnost rizika a jaká opatření v takovém 
případě provést

4. Zdůvodnění:  Čemu v případě napadení věnovat prvořadou pozornost, jaké
jsou podmínky pro nutnou obranu 

5. Stanovení 
priorit:

Prioritou je lidský život a zdraví, majetek (peněžní hotovost) je
až druhotná

6. Předvedení
(popis) :

Nutno sledovat pohyb osob a vyhýbat se nebezpečným
místům.  Být  neustále  v osobním  kontaktu  s 
chráněnou osobou. Vyhýbat se konfliktním situacím.

Popište jaké znaky musí být naplněny, aby se na vaše 
jednání vztahovala nutná obrana:
 útok musí směřovat 

proti zájmu chráněnému trestním zákoníkem
 útok musí 

bezprostředně hrozit  či  trvat
 obrana nesmí být zjevně

nepřiměřená povaze útoku  (obrana může být vyšší, ale 
nesmí být zjevně nepřiměřená)

Jaké obranné prostředky lze  využít:
 Nutno dbát, aby nedošlo 

k ohrožení nezúčastněných osob
7. Záznam o 

události :
Pokud nastanou komplikace    tak záznam(co se stalo;
+kdy+kde+kdo se dopustil protiprávního jednání; jaká opatření
jste přijal; s jakým závěrem a v součinnosti s kým /kterou 
složkou IZS/ byla záležitost vyřešena)

Klíčová slova:  riziko, peněžní hotovost, nutná obrana

Předmětnou činnost je nutno považovat za rizikovou a tomu je také nutné přizpůsobit
veškeré kroky. Je třeba vhodně volit trasu přesunu, vyhýbat se rizikovým místům a
místům  s velkým  pohybem  osob.  S chráněnou  osobou  být  neustále  v přímém
osobním kontaktu.

 Důležité:
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 O době  a  trase  zajišťování  doprovodu  s  nikým nehovořit.  Je
vodné, aby i strážný provádějící doprovod se o svém určení na
tuto akci dověděl těsně před realizací

 Žádným předpisem není stanovena výzbroj doprovodu cenných
zásilek

 Vstup se zbraní  může být provozním řádem banky zakázán v
takovém případě strážný pravděpodobně vyčká před bankou

 Zvýšená pozornost od převzetí hotovosti při nástupu do vozidla,
během transportu až do předání hotovosti

 Problematické:
 Poskytování   první  pomoci  zraněnému útočníkovi

nebo útočníkům
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B17.
Popište a předveďte způsob laického ověření základních životních funkcí,
popište  zásady  a  způsob  základních  oživovacích  postupů  a  život
zachraňujících  úkonů.  Přivolejte  telefonicky  zdravotnickou  pomoc,
požádejte přítomné o pomoc a uveďte příklad komunikace s operátorem
zdravotnické záchranné služby.. 

1. Typová 
situace:

život zachraňující úkony a přivolání 155

2. Pojmenování: poskytnutí předlékařské první pomoci

3. Zhodnocení: pohledem, dotazem, pohmatem, prakticky

4. Zdůvodnění: včasné poskytnutí předlékařské první pomoci je v mnoha 
případech základním předpokladem přežití zraněného 

5. Stanovení 
priorit:

a) ZÁSTAVA MASIVNÍHO KRVÁCENÍ;
b) ZPRŮCHODNĚNÍ DÝCHACÍCH CEST
c) OBNOVA DECHU;
d) OBNOVA TEPU;
e) SOUČINNOST S RZS 155

6. Předvedení
(popis) :

způsob přivolání pomoci

7. Záznam o 
události :

(co se stalo;+kdy+kde+kdo se dopustil protiprávního jednání;
jaká opatření jste přijal; s jakým závěrem a v součinnosti 
s kým /kterou složkou IZS/ byla záležitost vyřešena)

Klíčová slova: předlékařská první pomoc; život zachraňující 
úkony; lékárnička, obvazový materiál

Postup:

1. Ujistíme se, zda jsou všechny zúčastněné osoby v bezpečí.
2. Ležícího hlasitě oslovíme, abychom zjistili stav vědomí. 
3. a) Reaguje-li, ponecháme ho v poloze, ve které jsme ho našli,  pokusíme se 

zjistit příčinu jeho stavu, případně ji odstranit. Pravidelně kontrolujeme jeho 
stav.

 b) Nereaguje-li, 

4. Přivoláme pomoc. 

 Nalezneme-li osobu v bezvědomí, před zahájením kardiopulmonální resuscitace 
přivoláme lékařskou pomoc – 155, (112)

5. Přetočíme postiženého na záda a záklonem hlavy zprůchodníme dýchací cesty
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6. Udržujeme dýchací cesty průchodné a zjistíme, zda postižený normálně 
dýchá. (U osob postižených náhlou srdeční příhodou se až ve 40 % může 
vyskytovat tzv. lapavé dýchání, které není považováno za normální. V případě
jakýchkoliv pochybností jednejte s postiženou osobou jako by nedýchala.) 
Normálním dýchání nejlépe ověříme přiložením hřbetu dlaně před ústa, 
můžeme použít i brýle nebo zrcátko. Také můžeme k ústům postiženého 
naklonit vlastní tvář. 

7. a) Dýchá-li normálně, uložíme ho do stabilizované polohy a pravidleně 
dýchání kontrolujeme.

b) Nedýchá-li normálně,

 8.  Přivoláme  pomoc, je-li pouze jeden zachránce, může postiženého opustit, a 
zahájíme nepřímou srdeční masáž.

9. Po 30-ti kompresích hrudníku znovu zprůchodníme dýchací cesty záklonem 
hlavy a poskytneme 2 záchranné vdechy.

Dýchání z úst do úst ( již se od toho upouští):

           Ve vdechovaném vzduchu je 21 % kyslíku, ve vydechovaném jen 16 %. Toto
množství je ale dostačující pro poskytnutí adekvátní první pomoci. 
          Každý vdech by měl trvat zhruba 1s (u dětí 1,5 s), abychom předešli vniknutí 
vzduchu do žaludku, následnému zvracení a vdechnutí zvratků. 

10.Jestliže se nám vdechy nezdaří, zkontrolujeme správnost záklonu hlavy a 
přesvědčíme se, zda se v dýchacích cestách nenachází nějaká překážka. Tu se
můžeme pokusit odstranit.

11.Pokračujeme v oživování kombinací 30-ti kompresí a 2 vdechů. Pokud 
oživování provádí více zachránců, měli by se po 2 minutách střídat. Zpravidla, 
ale masáž srdce v intervalu 70- 100 stlačení za minuto do hloubky 4-5 cm.

Ukončení resuscitace
Resuscitaci ukončujeme:

1. začne-li postižený normálně dýchat
2. dostaví-li se lékařská pomoc 
3. při naprostém vyčerpání zachránce 

Topless KPR

V případě, že z jakéhokoli důvodu nelze, nebo zachránce nechce provádět 
dýchání z plic do plic, je přípustné provádět pouze srdeční masáž. 
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Ověření životních funkci můžeme:
 ✓ slovním kontaktem,
 ✓ pohledem (zdvihání a klesání hrudního koše),
 ✓ pohmatem (na krkavici).

BEZDEŠÍ
Příznaky:

 ✓ modravé zabarvení obličeje, ušních lalůčků, rtů a jazyka;
 ✓ na hrudníku nelze registrovat žádný pohyb;
 ✓ není slyšitelný žádný dýchací zvuk;
 ✓ u úst a nosu chybí závan vzduchového proudu.

V čem spočívá ohrožení života?
V zástavě krevního oběhu, k níž dojde z důvodu nedostatku kyslíku v srdečním
svalu a mozku.
Postup první pomoci
Jediným řešením je umělé dýchání. Podmínkou jeho provádění jsou volné dýchací
cesty, které je nutno uvolnit. Zachránce vydechuje vzduch z vlastních dýchacích cest.
Ten je sice ochuzen o kyslík (obsahuje ho 16 %), toto množství je však za 
normálních
podmínek ještě dostačující. Zachránce vdechuje do úst nebo nosu postiženého. Při
dýchání do úst je nutno prsty sevřít nosní křídla, při dýchání do nosu je nutno sevřít 
rty.
Dýchání se zahajuje dvěma až třemi dechy, poté se dodržují následující podmínky.
Dospělé osoby - dechová frekvence 12-15x za minutu, objem asi 1000 ml, což
odpovídá energickému výdechu.

ZÁSTAVA KREVNÍHO OBĚHU
Příznaky:

 ✓ mrtvolný vzhled postiženého (šedomodré zabarvení);
 ✓ nehmatný tep;
 ✓ bezdeší (v časném stádiu může být přítomno několik lapavých dechů);
 ✓ široké nereagující zornice.

Postup první pomoci
Zahajuje se dvěma vdechy (rychlost asi 1 sekundu, totéž pro pasivní výdech, celý
cyklus  trvá  4-5  sekund.  Na  provedené  dechy  naváže  srdeční  masáž  prováděná
frekvencí 100/minutu s hloubkou stlačení 4-5 cm. V jednom cyklu se provede 15 kompresí,
poměr 2:15 se udržuje po celou dobu provádění kardiopulmonální resuscitace.

Technika masáže
Vyhmatá se dolní konec hrudní kosti, dva centimetry nad něj ve střední čáře se přiloží ruka, 
lokty mají být při masáži napjaty. Tělo kříšeného musí ležet na tvrdé podložce.

Před zahájením KPR je nutné zavolat 155, sdělit adresu, jméno volajícího a popsat situaci. 
Operátorka navádí jak postupovat.
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B18. 
Uveďte  základní  druhy  přenosných  hasicích  přístrojů  a  popište  jejich
použití vzhledem k druhu požáru, na který je možno tyto použít. Popište
jiné prostředky pro hašení, a jejich použití.  Popište způsob hašení hořící
osoby, a zda lze použít k uhašení hořící osoby hasicí přistroj. Popisované
prostředky ukažte a naznačte jejich použití.

1. Typová 
situace:

použití přenosných hasicích přístrojů a dalších 
prostředků

2. Pojmenování: minimalizace vzniku požáru a připravenost k jeho lokalizaci

3. Zhodnocení: druhy hasicích přístrojů/prostředků a jejich umístění na 
objektu + postup evakuace

4. Zdůvodnění: včasným použitím hasicích přístrojů/prostředků můžeme 
účinně lokalizovat požár 

5. Stanovení 
priorit:

záchrana osob, lokalizace požáru

6. Předvedení
(popis) :

VODNÍ: tř. požárů A (pevné látky; ne pod el. proudem!!!)
PĚNOVÉ: tř. požárů A (pevné) + B (hořící kapaliny; ne el. 
pr. !!!)
PRÁŠKOVÉ: tř. A + B + C (požáry plynů)
SNĚHOVÉ (CO2):  B (hořící kapaliny) + C (požáry plynů)
+ požární hydranty, písek, …
Hašení osoby - v lehu přikrývkou (zamezení přístupu 
vzduchu); ne hasicím přístrojem (nevratné poškození 
zdraví!!!)

7. Záznam o 
události :

(co se stalo;+kdy+kde+kdo se dopustil protiprávního jednání;
jaká opatření jste přijal; s jakým závěrem a v součinnosti 
s kým /kterou složkou IZS/ byla záležitost vyřešena)

Klíčová slova: předlékařská první pomoc;lékárnička, obvazový 
materiál, telefon, hlavní uzávěr plynu,
vody,elektřiny.

Hořící osobu nelze hasit hasícím přístrojem; nutno zamezit přístupu vzduchu 
(přikrývkou, oděvem apod.) a následně oddělit oděv z popálených částí těla
EVAKUACE
Probíhá v souladu s evakuačním plánem v pořadí: osoby, zvířata,  výbušniny/PB 
láhve hořlaviny, cennosti a ostatní materiál

Třídy požárů:
A - požáry pevných hořlavých hmot
B - požáry hořlavých kapalin
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C - požáry plynů, včetně hořlavých plynů tekutých (například propan-butan apod.)
D - požáry hořlavých kovů (například elektron, hliník, hořčík, apod.)

Hasební prostředky:
Jedná se jak  o zařízení  spojená  s  budovou -  objektem,  tedy  zejména o požární
hydranty a o požární vodovody a o přenosné (převozné) hasicí přístroje. Svůj význam
mají i  improvizované hasební prostředky, kterými jsou různé tlumice, písek, hlína,
nádoby s vodou, mokré přikrývky, sníh apod.

Druhy hasících přístrojů:
 ✓ práškové (ABC) a k hašení zařízení pod elektrickým napětím obvykle obsahují 6 kg 

prášku,
 ✓ vodní (A), obvykle obsahují 9 l vody,
 ✓ pěnové (AB) a k hašení zařízení pod nízkým elektrickým napětím do 48 V,
 ✓ sněhové (CO2) (ABC) a k hašení zařízení pod elektrickým napětím,

 práškové k hašení zařízení pod elektrickým napětím, hořící kovy a kapaliny
 ✓ halonové (AB) a k hašení zařízení pod nízkým elektrickým napětím do 48 V.

Každé nežádoucí hoření je zákonem stanoveno ohlásit HZS! Uhašení hořící osoby -
viz otázka č. 4.

Správné použití hasicího přístroje
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B19. 
Uveďte  základní  dokumentaci  požární  ochrany  a  dokumentaci  pro
evakuaci,  kterou  má  být  vybaven  střežený  objekt.  Uveďte,  s jakými
skutečnostmi (s čím) musíte být dále seznámen(a) ve věci požární ochrany
Vámi  střeženého  objektu.  Ohlaste  požár  ve  Vámi  střeženém  objektu,
popište  základní  principy ohlášení  požáru z hlediska platné legislativy  a
základní postup při vzniku požáru s ohledem na určitý typ objektu 

1. Typová 
situace:

základní dokumentace požární ochrany; 
způsob ohlášení …

2. Pojmenování: znalost základních postupů při vzniku požáru a 
použití prostředků požární ochrany

3. Zhodnocení: co se může stát; jak často; v jakém rozsahu; 
s jakými následky

4. Zdůvodnění: znalost postupů, lokalizace=minimalizace vzniku 
požáru
  

5. Stanovení 
priorit:

Postup při vzniku požáru:
1. informovat odpovědnou osobu (MCD) o situaci
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2. pokusit se požár lokalizovat
3. vyhlásit požární poplach zvoláním HOŘÍ!!!
4. volat 150 (112)

      5.  řídit evakuaci, ošetřit raněné, součinnost 
s 150, ...)

6. Předvedení
(popis) :

POŽÁRNÍ POPLACHOVÉ SMĚRNICE (blíže viz § 
32 vyhl.  MV ČR č. 246/2001 Sb. , kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona ČNR o požární 
ochraně)
- vymezují povinnosti osob v případě vzniku požáru
- …k provedení rychlého a účinného zákroku 
- povinnost ohlásit na 150 (112): a) kde hoří; 

b) co hoří; c) kdo volá; d) své tlf číslo; e) 
zraněné osoby

- vyhlásit požární poplach: HOŘÍ!!!
- ZAJISTIT VYPNUTÍ EL. PROUDU/PLYNU, odstranění

hořlavých látek; zajistit evakuaci osob, vozidel,
- zabezpečit příjezd vozidel HZS
- + obsahují důležitá tč a jména odpovědných osob

POŽÁRNÍ ŘÁD (§ 31 Zákona 246/01 Sb. o požární 
prevenci)
- upravuje základní zásady zabezpečování požární 
ochrany
- obsahuje popis vykonávané činnosti a 

charakteristiky požárního nebezpečí
- stanovuje podmínky k zamezení vzniku a šíření 

požáru…
- obsahuje přehled věcných prostředků požární 

ochrany…
 
POŽÁRNÍ EVAKUAČNÍ PLÁN (blíže viz zákon č. 

133/85 Sb.; vyhláška č. 246/01Sb.; § 33 vyhl. 
246/01 Sb. o stanovení podmínek požární 
bezpečnosti … vyhláška o požární prevenci)

- osoba organizující eva + místo, odkud je evakuace 
řízena

- zaměstnanec kontrolující počet evakuaci osob
- postup při evakuaci osob, zvířat a materiálu 

z objektů zasažených, nebo ohrožených požárem

44



- povinnosti osob při organizaci a zajištění této 
evakuace
- kdo je oprávněn nařídit; evakuační shromaždiště, 

způsob střežení materiálu…
- pořadí: osoby, nebezpečný, hořlavý materiál (tlak. 
bomby)..
   a) eva z hořícího podlaží; b) z podlaží nad; c) 
z podlaží pod
- poslední uzavírá všechny dveře
- důležitá tlf čísla
- plán evakuace se směry únikových cest

DOKUMENTACE ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRU (dle § 34 
vyhlášky          č. 246/2001 Sb.) 
o stanovení podmínek požární bezpečnosti 
a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o 
požární prevenci))
- operativní plán (varianty požáru + přílohy pro 150)
- operativní karta (umístění + způsob ovládání pož. 
zařízení, 
  uzávěrů vody, plynu, vypnutí el. energie…)

ŘÁD OHLAŠOVNY POŽÁRU (viz § 35 vyhl. MV ČR 
č. 246/01 Sb.)
- opatření k rychlému zásahu 150
- povinnosti služby v ohlašovně (prověření správnosti
činnosti spojovacích a signalizačních prostředků)
- příjem hlášení o požáru
- vyhlášení požárního poplachu
- přivolání 150
- důležitá tlf čísla

7. Záznam o 
události :

(co se stalo;+kdy+kde+kdo se dopustil protiprávního
jednání; jaká opatření jste přijal; s jakým závěrem a 
v součinnosti s kým /kterou složkou IZS/ byla 
záležitost vyřešena)

Klíčová slova: předlékařská první pomoc, život 
zachraňující úkony, součinnost s IZS

Obsah základní dokumentace PO vychází z názvů jednotlivých dokumentů.
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Dokumentaci požární ochrany tvoří:
 ✓ dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím

nebo s vysokým požárním nebezpečím;
 ✓ posouzení požárního nebezpečí;
 ✓ stanovení organizace zabezpečení požární ochrany;
 ✓ požární řád (zásady PO);
 ✓ požární poplachové směrnice, 

✓požární evakuační plán,
 ✓ dokumentace zdolávání požárů,
 ✓ řád ohlašovny požárů,
 ✓ tematický  plán  a  časový  rozvrh  školení  zaměstnanců  a  odborné  přípravy

preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany,
 ✓ dokumentace  o  provedeném  školení  zaměstnanců  a  odborné  přípravě

preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany,
 ✓ požární kniha,
 ✓ dokumentace o činnosti a akceschopnosti jednotky požární ochrany, popřípadě 

požární hlídky.

Věcnými prostředky PO jsou prostředky používané k ochraně, záchraně a evakuaci
osob,  k  hašení  požáru  a  prostředky  používané  při  činnosti  jednotky  PO  při
záchranných a likvidačních  pracích  a  ochraně obyvatelstva při  plnění  úkolů  civilní
ochrany, popř. při činnosti požární hlídky.

Druhy věcných prostředků požární ochrany se rozumí:
 ✓ hasicí přístroje (přenosné, přívěsné a pojízdné);
 ✓ osobní ochranné prostředky;
 ✓ prostředky pro záchranu a evakuaci osob (např. seskokové matrace, plachty

a záchranné tunely, žebříky, hydraulické vyprošťovací zařízení, pneumatické
vaky);

 ✓ prostředky pro práci ve výškách, nad volnými hloubkami, na vodě, ve vodě
a pod hladinou;

 ✓ prostředky pro práci s nebezpečnými látkami a pro dekontaminaci, analyzátory
plynů, kapalin a nebezpečných látek;

 ✓ požární výzbroj, stejnokroje a výstrojní součástky a doplňky,
 ✓ spojovací a komunikační prostředky a technologie operačních středisek;
 ✓ hasiva a příměsi do hasiv;
 ✓ požární příslušenství;
 ✓ přenosné zásahové prostředky (např. požární stříkačky, generátory, ventilátory).

Ohlášení požáru (viz též otázka č. 14)
 ✓ telefonem na číslo 150 (Hasičský záchranný sbor) nebo 112 (Evropské tísňové 

číslo);
 ✓ ohlašovna požáru v objektu;
 ✓ tísňové tlačítko požárního hlásiče;
 ✓ voláním „HOŘÍ-HOŘÍ…“.
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A20. 
Při  obchůzce  objektu  jste  zjistil  (a)  narušený prostor  (rozbité  a  dalším
násilím otevřené okno). Popište zásady prohlídky a zajištění narušeného
prostoru.   Předveďte  a  zdůvodněte  jednotlivé  prvky  Vašeho  zásahu,
taktiku pohybu v narušeném prostoru a způsob jeho zajištění

Vyjmenujte  a  popište  základní  informace,  postupy,  umístění  zařízení  a
vybavení, se kterými se musí strážný při nástupu na nový objekt seznámit.
Zdůvodněte důležitost znalosti těchto informací pro bezpečnost objektu a
Vaši činnost.

1. Typová 
situace:

Narušený chráněný prostor

zácvik na objektu před samostatným výkonem strážní
služby

2. Pojmenování: znalost  základní  dokumentace  a  zvládání  standardních  a
nestandardních situací

3. Zhodnocení: co se může stát a jak tomu předejít/minimalizovat
4. Zdůvodnění: znalost  oprávnění/delegovaných  kompetencí  a  postupů  je

základním předpokladem výkonu služby
5. Stanovení 

priorit:
Znalost při nástupu:
- směrnic/instrukcí pro výkon služby
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- provádění kontrolní a propustkové  činnosti
- podmínky vstupu/vjezdu; vnášení a vynášení materiálu
- dokumentace požární ochrany
- zvládání standardních a nestandardních situací
- systém výdeje klíčů, oprávnění…
- umístění hl. uzávěrů, hasicích přístrojů, hydrantů,
- postup při vyprošťování osob z výtahu
- obsluha EZS, EPS, kamerových systémů
- obsah a formu záznamů a hlášení
- důležitá tlf čísla, kontaktní osoby

6. Předvedení
(popis) :

zajištění místa činu

7. Záznam o 
události :

(co se stalo;+kdy+kde+kdo se dopustil protiprávního jednání;
jaká  opatření  jste  přijal;  s jakým  závěrem  a  v součinnosti
s kým /kterou složkou IZS/ byla záležitost vyřešena)
Klíčová  slova: základní  vnitřní  normy,  metodika  a  taktické
zásady provádění kontrolně propustkové a jiné činnosti

Zásady zajištění narušeného prostoru
NEVSTUPUJI 
na místo činu; pokud je to nutné, pohybuji se tak, abych sám nevytvořil nové stopy 
a nepoškodil stopy zanechané pachatelem;

VSTUPUJI POUZE 
pokud je to nutné k poskytnutí předlékařské první pomoci zraněným, provedení 
opatření k zabránění výbuchu plynu, požáru, havárie…;

PROVEDU uzávěru místa činu k zajištění ochrany stop; zabráním přístupu 
nepovolaných osob, ničeho se nedotýkám a s ničím nemanipuluji a zajistím 
předměty;

SPLNÍM ohlašující povinnost, ZAJISTÍM a izoluji svědky a POKRAČUJI ve střežení

ZÁSADY PŘI ZAJIŠTĚNÍ NARUŠENÉHO OBJEKTU
V  případě,  že  strážný  zjistí  narušení  objektu  (rozbité  a  násilím  otevřené  okno,
vypáčené dveře apod.), musí nejdříve komplexně vyhodnotit situaci a teprve poté se
rozhodnout jaký služební zákrok zvolí.  Je rozdíl,  zda-li  provádí kontrolní  obchůzku
sám, se psem, a nebo se svým kolegou.  V žádném případě se nesmí vystavovat
zbytečnému riziku. Je zcela jistě vhodnější např. při přestřiženém visacím zámku na
skladu zavolat výjezdovou skupinu PCO k posílení anebo cestou svého nadřízeného
přímo Policii  České republiky, neboť sklad je objekt nepřehledný, ve kterém by se
pachatel mohl ještě skrývat, navíc svým vniknutím by mohl zničit
stopy,  které  potřebuje  PČR zajistit,  aby  mohla  usvědčit  pachatele.  Pamatujte,  že
hrdinů jsou plné hřbitovy!
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Máme-li k dispozici psa, můžeme ho pustit do objektu k provedení revírování. Přece
jenom má pes lépe vyvinuté schopnosti detekovat pachatele a to na větší vzdálenost
než  strážný.  Pokud prohledáváte  objekt,  držte  svítilnu  v  nepistolové  ruce  a  to  v
natažené ruce, aby v případě, že bude pachatel po vás střílet neměl možnost vás
zasáhnout,  bude-li  mířit  na  světlo.  Pokud  jsou  splněny  podmínky  pro  „nutnou
obranu“, a vykonáváte –li službu se zbraní, pistoli mějte připravenou ke střelbě, držte
ji  v  pokrčené  ruce,  hlavní  směřující  dopředu,  mírně  pod  úrovní  očí.  Zásadně
nestřílejte tzv. „od boku“ ale vždy se snažte mířit! Podle technických možností zajistit
prostor narušení proti vstupu nepovolaných osob.

DOKUMENTY

Směrnice pro výkon strážní služby
Jde o základní vnitřní směrnici,  vycházející  ze smluvního ujednání, která vymezuje
práva  a  povinnosti  strážných,  včetně  dalších  vedoucích  pracovníků  SBS.  Stanoví
způsob ochrany daného objektu, systém obchůzek, včetně řešení situací vylučujících
protiprávnost (nutná obrana, krajní nouze...), používání vysílaček a radiotelefonního
provozu,  předávání  klíčů  apod.  V příloze  je uveden seznam vyrozumívání  osob a
jejich telefonních čísel při jednotlivých typech událostí.

Výstrojní řád
Pro každou funkci  zastoupenou na objektu (strážný, psovod, apod.)  vyjmenovává
počet  jednotlivých  výstrojních  součástek,  doplňkového  vybavení  a  osobních
ochranných pracovních prostředků. Dále stanoví pro každý druh pořizovací cenu v Kč
a délku jejího odpisu v měsících.

Plán služeb
Jedná se o jakýsi grafikon výkonu strážní služby, tj. kdy který strážný vykonává svou
službu a na jakém stanovišti a v jaké funkci. SBS by měla jeden výtisk plánu služeb
poskytnout  strážnému  a  taktéž  jeden  výtisk  musí  být  neustále  k dispozici  na
střeženém objektu.

SEZNÁMENÍ S OBJEKTEM
Seznámení  s  objektem  by  měl  provést  velitel  objektu  anebo  je  nový  pracovník
zařazen do směny s již zkušeným strážným, který ho seznámí s celým objektem, kdy
je zapotřebí, aby již od první směny nový strážný věděl kde je umístěn hlavní uzávěr:

 ✓ plynu,
 ✓ vody a
 ✓ hlavní jistič přívodu elektrické energie.

Dále  musí  strážný  znát  situování  hlavní  kanalizace,  systému  topení,  ovládání
zdvihacích a dalších technických zařízení.

A21. 
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Při obchůzce ve střeženém objektu jste narazil (a) na ženu, která se na
výzvu 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)  a  nebyl(a)   jste  zasažen  (a).  Popište  svou
činnost a zdůvodněte svá oprávnění a předveďte jednotlivé prvky Vašeho
zásahu, použijte vhodný bezpečnostní prostředek

1. Typová 
situace:

Postup ve smyslu nutné obrany § 29 trestního 
zákoníku. Omezení osoby na její svobodě (zadržení 
osoby) která použila slzotvorný prostředek

2. Pojmenování: ohrožení osobou , obrana proti ní a její následné omezení 
osoby na její svobodě ve smyslu § 76/2 trestního řádu 
(zadržení)

3. Zhodnocení: jedná se o osobu podezřelou ze spáchání protiprávního 
jednání (pravděpodobně trestného činu)

4. Zdůvodnění: postup v souladu s ustanovením trestního zákoníku (§ 29) a 
trestního řádu (§ 76 odst. 2) k( zadržení) omezení narušitele  
na jeho osobní svobodě na dobu nezbytně nutnou

5. Stanovení 
priorit:

-odejmutí prostředku a překonání odporu 
 (chvaty, obranné  prostředky – blíže viz § 13 tz nutná obrana)
- provedení bezpečnostní prohlídky (§28 tr.zákoníku –krajní  
nouze)
- zabránění v útěku (§ 76 (2) tř) 
- info oprávněné osoby/158
- v případě zranění přivolání 155
- požádání o součinnost případné svědky

6. Předvedení
(popis) :

Omezení podezřelé osoby na  její svobodě na dobu nezbytně 
nutnou  (zadržení osoby)

7. Záznam o 
události :

(co se stalo;+kdy+kde+kdo se dopustil protiprávního jednání; 
jaká opatření jste přijal; s jakým závěrem a v součinnosti 
s kým /kterou složkou IZS/ byla záležitost vyřešena)

Klíčová slova: zadržení osoby, součinnost s IZS

Trestní zákon
§ 29 Nutná obrana
Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem 
chráněný tímto zákonem, není trestným činem. Nejde o nutnou obranu, byla-li 
obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.

§ 28 Krajní nouze
Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému 
tímto zákonem, není trestným činem. 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.
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Hlava osmá: Společná ustanovení 

§ 89
(5) 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 nevyplývá něco jiného, cokoli, čím je možno učinit útok proti tělu 
důraznějším. (tzn. i slzotvorný prostředek)

Ze zadání otázky je zřejmý útok ženy na strážného ve smyslu ustanovení

§ 29
Trestního zákoníku ( nutná obrana ). Za těchto okolností strážný omezí ženu na její
osobní svobodě, k tomu může využít hmaty a chvaty sebeobrany. Následně ženu
odvede do služební místnosti, odkud vyrozumí neprodleně cestou svého nadřízeného
Policii České republiky, neboť v případě, že někoho omezí na svobodě musí takto dle
zákona učinit neprodleně.

Bude se snažit s ženou komunikovat, aby zjistil, proč se v objektu zdržovala. Zejména
bude důležité získat informaci, zda-li žena byla na objektu sama či měla společníka
(společníky). Po příjezdu příslušníků PČR a v jejich doprovodu je účelné provést 
kontrolu
objektu s cílem zjistit zda-li nedošlo k vloupání nebo jiné kriminální události.

Strážný zapíše služební čísla zasahujících příslušníků a událost zapíše do záznamu o 
průběhu služby . Na záznamu uvede den a čas předání, služební čísla policistů, kteří 
osobu převzali a požádá je o podpis o převzetí.
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B22. 
Vykonáváte dozor u pokladny obchodním centru.  Při průchodu jednoho z
návštěvníků,  zaznělo signalizační  zařízení  proti  odcizení  zboží.  Proveďte
zásah  k ochraně  majetku  a  oprávněných  zájmů  prodejce,  vyzvěte
dotyčného ke kontrole a zdůvodněte svou činnost a oprávnění v případě, že
se dotyčný odmítne podrobit Vaší výzvě a pokusí se o útěk.

1. Typová 
situace:

kontakt s     osobou podezřelou z     páchání trestné 
činnosti

2. Pojmenování: je možné, že se jedná o pokus neoprávněného vynášení 
nezaplaceného zboží 

3. Zhodnocení: po oslovení, požádání o zjištění, zda omylem nebyl 
deaktivován ochranný kód, reakci osoby lze: 
a) se omluvit za selhání technického systému
b) při pozitivním nálezu vyzvat k následování; zjištění 
totožnosti; zajištění odcizeného zboží a předání PČR

4. Zdůvodnění: Omezení svobody osoby na dobu nezbytně nutnou (zadržení 
osoby) podezřelé je možné až po prověření zdroje signálu - 
tzn.  zajištění důkazu (viz § 76 (2) tr.řádu)

5. Stanovení 
priorit:

- připustím možnost technického selhání kontrolního
  zařízení
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- připustím možnost opomenutí odkódování při placení 
- vstřícně požádám o součinnost a vyřešení v určeném 
  prostoru (mimo veřejnost, za asistence další osoby)
- v případě odporu postupuji v souladu s § 76 (2) tř neboť
  je zde důvodné podezření, že se jedná o pachatele
  přistiženého při spáchání tč (minimálně přestupku)

6. Předvedení
(popis) :

oslovení osoby, zjištění zdroje signálu a následné zadržení 
(omezení na dobu nezbytně nutnou)

7. Záznam o 
události :

(co se stalo;+kdy+kde+kdo se dopustil protiprávního jednání;
jaká opatření jste přijal; s jakým závěrem a v součinnosti 
s kým /kterou složkou IZS/ byla záležitost vyřešena)
Klíčová slova: předlékařská první pomoc, život zachraňující 
úkony, součinnost s IZS

Oprávnění – např. blíže viz § 126 Občanského zákoníku: 
(1) Vlastník má právo na ochranu proti tomu, kdo do jeho vlastnického práva 
neoprávněně zasahuje; zejména se může domáhat vydání věci na tom, kdo mu ji 
neprávem zadržuje.
Osobu u které při jejím průchodu detekčním rámem zaznělo zvukové znamení požádá
strážný, aby mu ukázala zboží, které si v obchodě zakoupila. V řadě případů se totiž
stává,  že  prodavač  zapomene  ze  zboží  odstranit  bezpečnostní  přívěšek  anebo
nedostatečně eliminuje bezpečnostní nálepky. V případě, že tento postup nevede ke
zjištění, kde je chyba požádá tuto osobu, aby ho následovala do služební místnosti.

Vždy je však nutné zabránit dalším osobám průchodu detekčním rámem, 
který je v poplachu a to do doby, než tento bude resetován!
Ve služební místnosti strážný požádá osobu, aby v případě, že má nějaké další dosud
nezaplacené zboží u sebe toto dobrovolně vydala prodávajícímu personálu. K ověření
skutečného stavu může strážný použít i ruční detekční přístroj. Zboží z vozíku nebo
tašky vyndává osoba sama, strážný kontroluje podle paragonu.

V případě,  že  u této  osoby  skutečně  objeví  kradenou  věc,  zajistí  strážný  cestou
personálu  prodejny  zjištění  ceny  zajištěných  věcí,  sepíše  Protokol  o  krádežích  v
maloobchodních jednotkách (tiskopis SEVT) a jeden podepsaný výtisk předá spolu
s osobou  (pokud  tak  rozhodne  vedení  obchodu)  policistům.  Pro  tyto  je  důležité
zejména vyčíslení výše škody, která by krádeží vznikla. Pokud je hodnota zboží vyšší
než 5.000,- Kč jedná se již v tomto jediném případě o trestný čin, je-li nižší může se
o trestný čin jednat, spáchal-li pachatel sérii krádeží, jejichž celková škoda bude opět
vyšší než tato částka.
Závěr:
1) každý odpovídá za škodu, kterou způsobil svým jednáním,
2) hodnotu a zajištění zboží bude vždy provádět personál obchodního centra.
V dohodě se smluvním partnerem záležitost dokumentovat.
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Pokud se osoba pokusí o útěk: a nenapadá strážného či jié osoby je třeba, aby
strážný  přivolal  strážníky  obecní  policie.  Současná  právní  úprava  nedovoluje
strážnému žádné donucení.

B23. 
V  prodejně  v  obchodním  centru,  kde  vykonáváte  dozor,  jeden
z návštěvníků vozíkem  srazil  regál.  Došlo  k  rozbití  několika  flakonů
s drahým parfémem.  Proveďte  zásah  k ochraně majetku  a  oprávněných
zájmů prodejce, vyzvěte dotyčného k náhradě škody a popište svoji činnost
a oprávnění, jestliže se odmítne podrobit Vaší žádosti.

1. Typová 
situace:

způsobení škody na zboží zákazníkem

2. Pojmenování: zadržení osoby, která způsobila škodu na majetku klienta

3. Zhodnocení: jedná se o zjištění totožnosti a zabránění odchodu osoby po 
spáchání přestupku

4. Zdůvodnění: odpovídám za ostrahu a ochranu majetku; odpovědnost za 
vzniklou škoda na zboží klienta nese návštěvník  

5. Stanovení 
priorit:

- umožňuje-li to situace, požádám o součinnost své kolegy 
(v rámci služby na daném objektu)

- požádám návštěvníka o vyčkání příchodu vedoucího
- v případě neuposlechnutí jej vyzvu k setrvání
- provedu zadržení
- informuji kompetentní osoby/158
- předám PČR
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- provedu záznam

6. Předvedení
(popis) :

oslovení návštěvníka a jeho zadržení

7. Záznam o 
události :

(co se stalo;+kdy+kde+kdo se dopustil protiprávního jednání;
jaká opatření jste přijal; s jakým závěrem a v součinnosti 
s kým /kterou složkou IZS/ byla záležitost vyřešena)

Klíčová slova:  škoda, náhrada škody, policie, strážník, Policie
ČR, Obecní policie,strážný, omezenmí osobní svobody na dobu
nezbytně nutnou

Omezení osobní svobody osoby, která byla přistižena při trestném činu nebo 
bezprostředně poté je formou dovolené svépomoci občana; 
takovéto omezení osobní svobody může vykonat kdokoli, avšak je povinen ji ihned 
předat …policejnímu orgánu ….
Předpoklady :

a) přistižení při trestném činu nebo bezprostředně poté
b) nezbytnost zjistit její totožnost, zamezit jejímu útěku nebo zajistit důkazy

Vždy je třeba zajistit si svědky!
Požádám návštěvníka, aby uhradil  vzniklou škodu, kterou by měl vyčíslit  prodavač
obchodu.  Dle  občanského  zákoníku  každý  odpovídá  za  škodu,  kterou  způsobil
někomu  jinému.  Pokud  návštěvník  škodu  uhradí  ve  stanovené  výši  vše  je  v
naprostém pořádku a tento může odejít.

V  případě,  že  návštěvník  odmítne  škodu  uhradit,  z  jakéhokoli  důvodu,  avšak  je
ochoten  uzavřít  dohodu  o  náhradě  škody,  předá  ho  strážný  zástupci  obchodního
centra, který s ním tuto dohodu sepíše (zpravidla má pro tento účel předpřipravený
tiskopis dohody).

Situace  kdy  návštěvník  odmítne  škodu  uhradit  a  navíc  zpochybňuje  svoji
odpovědnost za způsobenou škodu, musí strážný vyrozumět vedení obchodu a s jeho
souhlasem, cestou svého nadřízeného případně sám přímo vyrozumět Policii České
republiky  (t.č. 158)a do jejího příjezdu omezit návštěvníka na osobní svobodě. Podle
předpokládané výše škody  nižší než 5000,-Kč může vyrozumět i obecní polici (t.č.
156).

V případě potřeby si strážný vyžádá další instrukce od svého nadřízeného. Strážný
podle  svých  možností  provede  též  zdokumentování  události  a  zajistí  případně
příslušnou část záznamu z průmyslových kamer, pokud jsou na objektu instalovány.

Po příjezdu informuje Policie  České republiky  o události.  Policisté  sepíši  s osobou
protokol, zjistí skutečný stav věci, tj. ohledají „místo činu“ a poté osobu propustí.

Následné  vymáhání  škody  řeší  již  právní  zástupci  majitele  obchodu,  případně
požadují náhradu škody po pojišťovně a ta následně po pachateli.
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A24. 
V  objektu,  kde  vykonáváte  službu,  zazněl  signál  nouzového  tlačítka
signalizujícího  napadení  místnosti  vedoucího  odboru  administrativy.
Předveďte jednotlivé prvky Vašeho zásahu, popište zásady své činnosti a
zdůvodněte svá oprávnění. Zvolte vhodnou taktiku činnosti v případě, že
došlo ke skutečnému napadení vedoucího a taktiku činnosti při zjištění, že
jde o mylnou aktivaci.

1. Typová 
situace:

tíseň „napadení“ z     místnosti vedoucího

2. Pojmenování: zásah po tísňovém signálu „napadení“ ohroženého 
zaměstnance 

3. Zhodnocení: ohrožení života a zdraví jedním, nebo více pachateli; možnost 
vzniku pracovního úrazu

4. Zdůvodnění: jedná se o tísňový signál „napadení,“ kde může dojít 
k bezprostřednímu ohrožení života a zdraví

5. Stanovení 
priorit:

- neprodleně informuji vymezené osoby (viz metodika)
- jsem připraven i na možnost ohrožení života/rukojmí…
- umožňuje-li to situace (nejsem Rambo), provedu
  kontrolu ohroženého prostoru
- zhodnotím situaci a:
  a) zadržím pachatele; 
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  b) jednám v součinnosti se 158
- signál napadení NEOVĚŘUJI zpětným dotazem
- vycházím ze skutečnosti, že na pracovišti je domluven
  bezpečný   způsob odpovědi „pod nátlakem.“

6. Předvedení
(popis) :

provedení kontroly ohroženého prostoru
Neověřovat telefonicky co se stalo, v případě skutečného 
napadení by to napadenou osobu ohrozilo. Pachatel by byl
Seznámen, že došlo k použití nouzového tlačítka.
Je, ale také možné mít předem domluvený indiferentní dotaz 
například zda je tam ta a ta osoba. Pak je možno telefonu 
použít.

7. Záznam o 
události :

(co se stalo;+kdy+kde+kdo se dopustil protiprávního jednání;
jaká opatření jste přijal; s jakým závěrem a v součinnosti 
s kým /kterou složkou IZS/ byla záležitost vyřešena)

Klíčová slova: kontrola ohroženého prostoru, nutná obrana, 
zadržení osoby podezřelé, součinnost s IZS

§ 6 Občanského zákona
Jestliže hrozí neoprávněný zásah do práva bezprostředně, může ten, kdo je takto
ohrožen, přiměřeným způsobem zásah sám odvrátit.

…tzn. jedná-li se o odvracení útoku útočícího útočníka v souladu s § 29 trestního
zákona  (nutná  obrana);  přičemž  za  útok  je  považováno  jednání člověka  a  to
protiprávné, úmyslné a pro společnost nebezpečné měrou ne zcela nepatrnou. Útok
nemusí mít znaky trestného činu.

Strážný by měl informovat nadřízeného respektive ostatní  strážné, pokud jsou na
objektu a poté spěchat do kanceláře vedoucího administrativy. V kanceláři vedoucího
administrativy můžeme v takovém případě očekávat spíše rozezleného občana než
zločince. Pravděpodobně mu úředník nechce vyhovět v jeho žádosti a tak je velmi
pravděpodobně, že situace bude vypjatá, budou padat urážlivá slova a nemůžeme
vyloučit ani to, že může docházet k rozbíjení zařízení místnosti.

Strážný by měl, při zachování zásad opatrnosti a osobní bezpečnosti, do místnosti 
opatrně nahlédnout a zhodnotit situaci zda vstoupit do místnosti vedoucího odboru 
administrativy a zvrátit situaci, či pouze informovat policii.

V této souvislosti zjistí:
1) zda ke spuštění signálu napadení došlo omylem - poté ukončí svou činnost;
2) stav vyvolal útok (ať již fyzický nebo verbální) vůči vedoucímu odboru.

O dalším postupu se rozhodne na základě vyhodnocení situace, případně podle
instrukcí nadřízeného.

Při pochybnostech o svých možnostech přivolá cestou nadřízeného PČR. Z důvodů
zachování stop neumožní do místnosti vedoucího odboru vstup nepovolaných osob.
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Po ukončení zásahu provede zápis do záznamu o průběhu služby.

A25. 
Popište  legislativní  rozdíl  mezi  nutnou  obranou  a  krajní  nouzí.  Uveďte
názorný  příklad.  Popište  oprávnění  pracovníka  soukromé  bezpečnostní
služby  k nezbytnému omezení  osobní  svobody  jiné  osoby  (kdy,  kde,  za
jakých okolností a následující povinnosti).
Definujte zbraň z hlediska trestního práva. Definujte věcné bezpečnostní
prostředky a na předložených prostředcích demonstrujte jejich činnost.

1. Typová 
situace:

odlišnost mezi § 28 trestního zákoníku – krajní nouze  
a §29 tr.zákoníku –nutná obrana;  § 79/2 omezení 
osobní svobody osoby na dobu nezbytně nutnou 
(oprávnění  k zadržení osoby) a definice obranných  
prostředků, definice zbraň dle trestního zákoníku a dle
zákona o zbraních a střelivu

2. Pojmenování: podstata nutné obrany, krajní nouze  a zadržení osoby 
podezřelé ze spáchání trestného činu

3. Zhodnocení: a) zhodnocení, zda se jedná o trestný čin, nebo pouze o 
přestupek

4. Zdůvodnění: § 29 tr.zákoníku : obrana své osoby nebo osob 
odvracením útoku útočícího útočníka (tzn. sebeobrana proti
fyzické agresi)         - k zastavení je třeba použít větší síly, než
kterou je veden útok
- zákon neomezuje prostředky, kterými se může osoba bránit 
proti útoku, …avšak obrana „nesmí být zcela zjevně 
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nepřiměřená“
§ 28 tr.zákoníku : odvracení nebezpečí; situace, kdy 
osoba s formálním porušením zákona zachraňuje životy, 
majetek a další hodnoty, …
- požadavkem je však přiměřenost (způsobený následek nesmí
být stejně závažný, nebo závažnější než následek, který 
z dané situace hrozil), nebo bylo možno situaci řešit jinak 
(např.poškodím dveře, abych uhasil požár, který by způsobil 
velké škody; při nepřímé masáži srdce poškodím žebra, ale 
zachráním život)
§ 76 (2) tr.ř : omezení osobní svobody osoby, která byla 
přistižena při trestném činu, nebo bezprostředně poté…
- omezit…abych nebyl sám ohrožen, další osoby nebo objekt
- aby způsob zadržení odpovídal dané situaci
- s důrazem na lidskou důstojnost a neodkladné předání 158
Zbraní je cokoli, čím je možno útok proti tělu učinit 
důraznějším  (blíže viz § 89 (5) tr.zákoníku

5. Stanovení 
priorit:

b) rozhodnutí, zda mé jednání je v souladu s ustanovením 
trestního zákona (§ 13, 14) a trestního řádu (§ 76 (2) )

6. Předvedení
(popis) :

Zákroku omezení osobní svobody (zadržení) osoby (kdy, kde,
jak a činnost po zadržení – tzn. omezení osobní svobody na
dobu nezbytně nutnou). 

7. Záznam o 
události :

(co se stalo;+kdy+kde+kdo se dopustil protiprávního jednání;
jaká opatření jste přijal; s jakým závěrem a v součinnosti 
s kým /kterou složkou IZS/ byla záležitost vyřešena)
Klíčová slova: nutná obrana, krajní nouze, zadržení osoby

OBRANNÉ PROSTŘEDKY
- jsou např. prostředky určené na sebeobranu bezpečnostního pracovníka a obranu
chráněných osob, nebo objektu jím střeženého (viz např. tonfa, distanční tyč,  slzný
prostředek (kasr), paralyzer, krátká kulová zbraň, služební pes);

- držení, nošení a používání zbraní a střeliva jsou určeny zákonem; 

- nabývat, držet nebo nosit zbraň může pouze držitel zbrojního průkazu nebo licence
v souladu se Zákonem o zbraních a střelivu;
 
- bezpečnostní pracovník může nosit ve službě střelnou zbraň pouze je-li držitelem
zbrojního průkazu příslušné skupiny a nošení zbraně mu vysloveně ukládá nařízení
nadřízeného; 

- nošená zbraň je zbraň, kterou má držitel u sebe; 

- svěřit zbraň jinému lze pouze v případech uvedených v zákoně

- spolu se zbraní je povinnost mít u sebe ZBROJNÍ PRŮKAZ a PRŮKAZ ZBRANĚ
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§ 89 (5) trestního zákona
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 nevyplývá něco jiného, cokoli,
čím je možno učinit útok proti tělu důraznějším.
(zbraní nemusí tu být, na rozdíl od § 15 tz zbraň v technickém slova smyslu; je to
např. hůl, kámen, aerosolový rozprašovač se slzným plynem)

OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY  (OOPP) 
      - slouží ochraně života a zdraví a k minimalizaci pracovních rizik

- chrání před riziky, (požadavek, aby splňovaly podmínky stanovené zvláštním
právním předpisem); 

- jsou  vydávané  v souladu  s  vnitřní  normou  k ochraně  hlavy,  sluchu,  očí  a
obličeje, dýchacích orgánů, rukou a paží, nohou, trupu a břicha, celého těla; 

- jsou stanovené na základě hodnocení rizik, charakteru a druhu práce

§ 28 Trestního zákoníku -Krajní nouze
Jde o právní institut zbavující trestnosti.
 Krajní nouzí rozumíme odvrácení 

nebezpečí přímo hrozícího zájmu chráněnému trestním zákoníkem. 
 Nejde  o  krajní  nouzi,  jestliže  by  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.

Podmínky krajní nouze:
 ✓ odvrácení  nebezpečí  přímo  hrozící  některému  ze  zájmů  chráněných  trestním

zákoníkem,
 ✓ nebezpečí hrozí přímo, tj. bezprostředně,
 ✓ nebezpečí nebylo možno za daných okolností odvrátit jinak,
 ✓ způsobený následek (účinek) nesmí být stejně závažný nebo ještě závažnější než 

ten, který hrozil,
 ✓ následek tedy musí být vždy nižší!
 ✓ ten, komu nebezpečí hrozí, nemá povinnost ho snášet.

§ 29 Trestního zákoníku -Nutná obrana
Nutná obrana není způsob obrany, ale právní institut při jehož naplnění 
zbavuje trestnosti.
 Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací 

přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem, 
není trestným činem. 

 Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana 
zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.
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Podstatou naplnění  znaků nutné obrany je tedy odvrácení  útoku. Útoku útočníka,
kterým může být výhradně člověk. Ze slov „někdo odvrací“ vyplývá, že k činu v nutné
obraně j oprávněn kdokoliv. Znamená to, že každá osoba je oprávněná odvrátit útok,
i když útok nesměřuje proti ní samé, ale i proti osobě jiné, proti skupině osob a také
proti majetku.

Z pojmu nutné obrany vyplývají podmínky:
 ✓ nutná obrana směřuje proti útoku člověka,
 ✓ útok směřuje proti některému ze zájmů chráněných trestním zákonem ( zákoníkem

).
✓útok musí hrozit nebo trvat,

 ✓ proti útočníkovi je dovolena obrana, která není zcela zjevně nepřiměřená
způsobu útoku, měla by být důraznější než je intenzita útoku,

 ✓ k jednání v nutné obraně je oprávněn kdokoliv,
 ✓ útokem ve smyslu nutné obrany nejsou činy malé závažnosti,
 ✓ obrana, která směřuje proti útočníkovi, může být uskutečněna:

- konáním např. obránce použije proti útočníkovi zbraně, chvatu, kopu
apod.,
- opomenutím, např. napadený úmyslně neodvolá svého psa, který
pokouše útočníka.

Existuje také nutná obrana a krajní nouze podle občanského zákoníku, 
která na rozdíl od trestního zákoníku zbavuje odpovědnosti za 
způsobenou škodu.

ZBRAŇ
Zbraní se tu rozumí, cokoli, čím je možno učinit útok proti tělu důraznějším. Nehovoří
se zde o zbrani pouze v technickém slova smyslu (střelná, sečná nebo bodná zbraň),
ale jde o jakýkoli  předmět způsobilý přivodit zranění,  což může být např. kámen,
železná tyč, vidle…, pokud tyto nástroje splňují podmínku, že je možno jimi učinit
útok proti tělu důraznějším. Nůž dle tohoto vymezení lze považovat za zbraň.

Omezení osobní svobody je opakovaně zmíněno v předcházejících otázkách.  Omezit
osobu na osobní svobodě na dobu nezbytně nutnou může kdokoliv, kdo přistihne
osobu  při  páchání  trestného  činu  nebo  bezprostředně  po  něm.Zadržet  osobu  (§
76/1 ) je oprávněna výhradně Policie ČR, případně příslušníci ostatních ozbrojených
sil a sborů.
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B26. 
Zajišťujete  pořádek  při  veřejné  produkci  hudební  skupiny.  Před  Vámi
dojde  k fyzickému  napadení  návštěvnice  dvěma  mladíky.  Zasáhněte
k ochraně  pořádku  a  práv  napadené,  vyzvěte  narušitele  k  prokázání
totožnosti,  popište  a  zdůvodněte  svou činnost  a  svá  oprávnění,  jestliže
narušitelé neuposlechnou Vaší výzvy.

1. Typová 
situace:

fyzické napadení ze strany dvou útočníků

2. Pojmenování: odvracení útoku útočících útočníků
3. Zhodnocení: jednání v rámci nutné obrany k odvracení útoku útočících 

útočníků
4. Zdůvodnění: pracovník pořadatelské služby má povinnost střežit a 

zabezpečovat chráněné zájmy; předcházet trestné činnosti; 
včetně ochrany života a zdraví zúčastněných osob

5. Stanovení 
priorit:

… zhodnotím situaci a vlastní možnosti 
a) přivolám posilu; 
b) přispěchám na pomoc a v mezích § 29 tz  (nutné   obrany) 

zastavím útok;        
c) provedu zadržení osob; 
d) poskytnu první pomoc;             
d) zadržené osoby předám 158 
e) provedu záznam o události

6. Předvedení
(popis) :

Zhodnocení situace a přijetí rozhodnutí v případě použití 
sebeobranných technik, nebo monitorování situace a řešení 
události v součinnosti se 158 (156)

7. Záznam o (co se stalo;+kdy+kde+kdo se dopustil protiprávního jednání; 
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události : jaká opatření jste přijal; s jakým závěrem a v součinnosti 
s kým /kterou složkou IZS/ byla záležitost vyřešena)
Klíčová slova: předlékařská první pomoc, život zachraňující 
úkony, součinnost s IZS

OCHRANA OSOBNOSTI

§ 11 Občanského zákoníku
Fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, 
občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní 
povahy.
§ 6 Občanského zákoníku
Jestliže hrozí neoprávněný zásah do práva bezprostředně, může ten, kdo je takto 
ohrožen, přiměřeným způsobem zásah sám odvrátit.

A27
Uveďte cíle a obecné úkoly obchůzkové činnosti objektu, obecné a taktické
zásady,  zvláštnosti  obchůzkové  činnosti  objektu  administrativního
charakteru a objektu výrobního či logistického charakteru s přihlédnutím
k provozní  době.  Popište  a  zdůvodněte  Vaši  činnost  po  zjištění  zjevně
násilného otevření dveří, které mají být uzamčeny. V místnosti se přitom
nikdo nenachází.

1. Typová 
situace:

Ochrana oprávněných zájmů klienta

2. Pojmenování: Pochůzková činnost stráženého v objektu
3. Zhodnocení: Rozdílnost činnosti při obchůzce v administrativním centru a 

obchůzce ve výrobním závodě.
4. Zdůvodnění: Ve výrobním závodě je nutno dbát na vyšší bezpečnost 

v souvislosti s ochranou bezpečnosti a zdraví při práci
5. Stanovení 

priorit:
Administrativní centrum:
 Dodržování zásad 

požární prevence
 Uzamykání kanceláří
 Pohyb cizích osob

Výrobní závod:
 BOZP
 Požární ochrana
 Ochrana životního 

prostředí
6. Předvedení

(popis) :
Plán obchůzkové činnosti stanovuje jak věcné tak taktické 
zásady obchůzky, Navazuje na směrnice pro výkon služby, 
požární dokumentaci a další interní normativní akty.

7. Záznam o 
události :

O pochůzce sepsat záznam podle bodů (co, kdy, kde, kdo, jak,
čím, proč)
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Obchůzková činnost je prováděna podle plánu obchůzkové činnosti. Obchůzky je 
nutno provádět v nepravidelných intervalech, aby nebylo možno nepovolanou osobou
vytipovat systém a dobu pochůzek.

Zásady obchůzkové činnosti:
Fyzická ochrana (obchůzková činnost) představuje kombinaci s využitím technických
prostředků  (elektrických  zabezpečovacích  a  mechanických).  Musí  být  vykonávána
soustavně a systematicky, avšak v nepravidelných intervalech. 
Cílem obchůzky je průběžné sledování a analýza bezpečnostní  situace na objektu
jako součást komplexních opatření. Je nutno sledovat stav a funkčnost technických
prostředků sloužících k ochraně objektu, požární bezpečnosti, bezpečnosti a ochrany
zdraví  opři  práci,  zajišťování  bezpečnosti  životního prostředí,  pohyb nepovolaných
osob,  apod. . Součástí  obchůzkové činnosti je i kontrola odstraňování závad.

Zvláštnosti obchůzky v administrativním centru:
Administrativní centra jsou zpravidla navštěvováno zvýšeným počtem osob, zejména
návštěvníka v úředních dnech a hodinách. Tyto osoby mohou poškozovat vybavení
center, ale i napadat  pracovníky (zejména úřady práce, obecní úřady apod.) Proto
ostraha  věnuje  zvýšenou  pozornost  zákoutím,  toaletám,  sklepům  ,  půdám  a
podobným  prostorám,  které  mohou  být  využívány  zejména  návštěvníky
k nezákonným účelům a nezákonným způsobem (např. bezdomovci,  narkomany a
jinými  závadovými osobami.  V administrativních centrech ostraha často zajišťuje i
recepční činnost a informační služby. Je striktně vyžadována zdvořilost, odpovědnost,
vzorný vzhled a společenské slušné vystupování.

Zvláštnosti obchůzky objektů výrobních či logistických:
Obchůzka je přizpůsobování provozní době a době, kde je objekt opuštěn. Zvláštností
těchto objektů jsou zvýšená rizika odvislá od výrobní či  provozní  činnosti.  Průběh
výkonu služby musí tyto skutečnosti zohledňovat. Zvláštnosti pak jsou obsazeny ve
směrnicích  pro výkon služby.  V mimopracovní  době je  plán a zaměření  obchůzek
orientováno i na kontrolu stavu ve výrobních či manipulačních prostorách. I za těchto
okolností  nesmí  mít  bezpečnostní  prohlídka  pravidelný  či  jinak  vysledovatelný
charakter.  Pro  obchůzky  je  nezbytné  zabezpečit  systém spojení.  Je  to  důležité  i
z hlediska bezpečnosti strážného.

Postup strážného při zjištění zjevně násilného otevření dveří:
Při zjištění legálně či  násilného otevření dveří, kde se již nikdo nemá nacházet,musí
strážný zjistit  zda k otevření  došlo legálně či  protiprávně, tedy útokem pachatele.
V případě nelegálního vstupu (násilného poškození dveří) strážný oznámí zjištěnou
skutečnost  nadřízenému  a  řídí  se  jeho  pokyny  a  instrukcemi.  V žádném případě
neumožňuje vstup jakýmkoliv osobám. Provede zajištění místa činu proti poškození
stop. Vyčká příjezdu policie.

O záležitosti sepíše záznam.
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B28. 
V obchodním domě,  kde vykonáváte ostrahu,  je muž,  který hrubě uráží
ostatní  nakupující  a pronáší  sexuální  poznámky  na  osoby  ženského
pohlaví. Vyzvěte dotyčného, aby upustil od svého konání, proveďte zásah
k obnově pořádku a uveďte Vaši následnou činnost a úkony. Vysvětlete svá
oprávnění.
. 

1. Typová 
situace:

muž  vulgárně obtěžující své okolí

2. Pojmenování: zabránění pachateli v páchání minimálně přestupků

3. Zhodnocení: - páchání několika přestupků (včetně ohrožování mravní 
výchovy mládeže)

- nebezpečí přechodu od slovních útoků k fyzickému napadení

4. Zdůvodnění: - dopouští se přestupku dle § 47 (1) zákona o přestupcích 
(budí veřejné pohoršení);  § 49 (1) ubližuje na cti…

5. Stanovení 
priorit:

- vyzvu jej, aby svého jednání zanechal a opustil objekt
- při neuposlechnutí jej vyvedu 
  (v případě napadení postupuji v souladu s § 29 tr.z.)
- přivolám 158 (156)
- informuji kompetentní osoby

6. Předvedení
(popis) :

verbální zvládnutí konfliktní situace

7. Záznam o 
události :

(co se stalo;+kdy+kde+kdo se dopustil protiprávního jednání;
jaká opatření jste přijal; s jakým závěrem a v součinnosti 
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s kým /kterou složkou IZS/ byla záležitost vyřešena)
Klíčová slova: slovní útok; přestupek; napadení; nutná 
obrana; zadržení osoby podezřelé

Přestupky proti veřejnému pořádku – viz § 47 Zákona o přestupcích
(1) Přestupku se dopustí ten, kdo
c) vzbudí veřejné pohoršení,

Přestupky proti občanskému soužití – viz § 49 Zákona o přestupcích
(1) Přestupku se dopustí ten, kdo
a) jinému ublíží na cti tím, že ho urazí nebo vydá v posměch,
c) úmyslně naruší občanské soužití vyhrožováním újmou na zdraví, drobným 
ublížením na zdraví, nepravdivým obviněním z přestupku, schválnostmi nebo jiným 
hrubým jednáním, 

Urážky spoluobčanů jsou přestupcem proti  občanskému soužití,  strážný
proto  muže nejprve  vyzve  aby  upustil  od  svého nevhodného jednání.  Pokud tak
neučiní vyzve ho, aby objekt opustil. Pokud nereaguje, strážný prostřednictvím svého
nadřízeného  případně  vedení  obchodního  domu  přivolá  obecní  policii,  která  je
kompetentní tuto situaci řešit. Musí jednat tak, aby zbytečně konflikt nevyostřoval.
Současně s tím požádá nadřízeného o poskytnutí pomoci, aby na místě pro případ
konfliktu nezůstal sám. Strážný si zajisti svědky.

Pokud se muž snaží strážného napadnout, strážný využije  obranné prostředky a to
v souladu  se  zásadami  nutné  obrany  v souladu  s ustanovením  §  29  trestního
zákoníku..  Muže  omezí  na  jeho  osobní  svobodě  ve  smyslu  ustanovení  §  76/2
trestního řádu. Odvede muže do služební místnosti a neprodleně informuje Policii ČR
a svého nadřízeného. Muže neodkladně předá policii ČR.

O incidentu sepíše záznam.
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B29. 
V provozní době objektu, kde vykonáváte strážní službu, jste při obchůzce
zjistil  zjevně  násilím  otevřenou  místnost  (sklad  IT  techniky).  Popište  a
předveďte názorně svou činnost a zdůvodněte Vámi provedená opatření.

1. Typová 
situace:

zjištění násilně otevřené místnosti

2. Pojmenování: zajištění místa činu a přivolání 158

3. Zhodnocení: - zda se pachatel ještě nenachází v místnosti
- zda se zjevně jedná o přestupek, nebo trestný čin

4. Zdůvodnění: jedná se minimálně o přestupek (pravděpodobně však o 
trestný čin – viz výše škody a případné odcizení vedle 
movitého též nemovitého majetku)

5. Stanovení 
priorit:

- informování odpovědné osoby klienta; nadřízeného
- zajištění místa činu
- přivolání PČR 
- provedení záznamu o události

6. Předvedení
(popis) :

zajištění místa činu a přivolání 158

7. Záznam o 
události :

(co se stalo;+kdy+kde+kdo se dopustil protiprávního jednání; 
jaká opatření jste přijal; s jakým závěrem a v součinnosti 
s kým /kterou složkou IZS/ byla záležitost vyřešena)
Klíčová slova: předlékařská první pomoc, život zachraňující 
úkony, součinnost s IZS
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ZAJIŠTĚNÍ MÍSTA ČINU
a) jsem povinen při zjištění nebo podezření na spáchání trestného činu ve střeženém
objektu zajistit okolí místa činu tak, aby nedošlo k poškození nebo zničení 
případných stop;
b) věcnými důkazy spáchání trestného činu jsou předměty, které mohou být 
prostředkem k odhalení, zjištění trestného činu a jeho pachatele 
c) nevstupuji na místo činu; pokud je to nutné, pohybuji se tak, abych sám nevytvořil 
nové stopy a nepoškodil stopy zanechané pachatelem;
d) vstupuji pouze pokud je to nutné k poskytnutí předlékařské první pomoci 
zraněným, provedení opatření k zabránění výbuchu plynu, požáru, havárie…;
e) provedu uzávěru místa činu k zajištění ochrany stop; zabráním přístupu 
nepovolaných osob, ničeho se nedotýkám a s ničím nemanipuluji a zajistím 
předměty; zajistím svědky a pokračuji ve střežení

Strážný o zjištění poznatku informuje:
 Odpovědnou osobu smluvního partnera a 

pokud ta rozhodne tak Policii ČR
 Svého nadřízeného

Je třeba brát v úvahu, že místnost byla otevřena oprávněnou osobou, ale mohla být 
otevřena i pachatelem tedy nelegálně. V případě nelegálního otevření místnosti 
strážny provede zajištění místa činu proti zničení stop a zamezí vstupu jakýmkoliv 
dalším osobám.

Nadřízený strážného spolu s odpovědnou osobou klienta rozhodnou o dalších 
opatřeních, např.  přivolání Policie ČR.

O uvedené události strážný sepíše záznam o průběhu služby a předmětné události-.
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A30. 
V objektu, kde je vykonávána služba se psem, napadl omylem služební pes
Vašeho  spolupracovníka  zaměstnance  klienta,  který  se  v objektu
pohyboval oprávněně. Uveďte Vaše zákonné povinnosti a popište správný
postup řešení této situace. Podejte hlášení o této události.

1. Typová 
situace:

zranění zaměstnance klienta psem psovoda

2. Pojmenování: profesní selhání psovoda

3. Zhodnocení: - rozsahu zranění
- příčin vzniku události
- následků profesního selhání

4. Zdůvodnění: jedná se o hrubé porušení základních pravidel použití 
služebního psa a ohrožení nezúčastněných osob v prostoru 
přístupném veřejnosti

5. Stanovení 
priorit:

- zklidnění a zajištění psa 
- poskytnutí předlékařské první pomoci
- informování odpovědné osoby klienta/nadřízeného
- přivolání 155 (vyžaduje-li to situace)
- zajištění veterinárního vyšetření zvířete
- sepsání záznamu o události

6. Předvedení
(popis) :

poskytnutí předlékařské první pomoci a následné úkony

7. Záznam o 
události :

(co se stalo;+kdy+kde+co je příčinou profesního selhání; jaká 
opatření jste přijal; s jakým závěrem a v součinnosti s kým 
/kterou složkou IZS/ byla záležitost vyřešena)

Klíčová slova: předlékařská první pomoc, nasazení psa, 
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zvládání konfliktní situace; součinnost s IZS

DRŽENÍ, VÝCVIK A POUŽÍVÁNÍ PSŮ PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ OSTRAHY OBJEKTŮ
- musí být prováděno v souladu s legislativou a základní vnitřní dokumentací 

pro výkon služby
PSOVOD
- zná platné právní předpisy; včetně zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti 
týrání a zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči
- ve službě musí mít očkovací průkaz zvířete; mít psa pod stálou kontrolou, na 
vodítku a s náhubkem (dokáže zranit pokousáním, drápy, náhubkem)
- oprávnění použít služebního/hlídkového psa proti osobě; práva a povinnosti s tím 
související jsou upraveny § 29 tr.z.. nutná obrana a   § 28 tr.z krajní nouze) 
Strážný nusí psa nejprve uklidnit a odvolat. Odvést psa mimo místo napadení
např.  do  kotce.  Dále  musí  zjistit  skutečný  stav  následků  předmětného  napadení.
Mohlo, ale také dojit ke zranění napadené osoby.  Mohlo by se jednat o pokousání,
zranění drápy, případně úderem náhubku psa do těla napadené osoby.Při zjevném
napadení musí strážný zajisti poskytnutí první předlékařské pomoci. Podle rozsahu
napadení bude rozhodnuto o dalším postupu.
Pokud nedošlo k zranění osoby ani ke škodě na oděvu a podobně, je třeba aby se
strážný osobě omluvil. Přesto, ale je třeba osobu odvést na lékařské vyšetření, mohlo
dojít  k vnitřnímu  zranění,  případně  osoba  se  později  na  takovéto  zranění  nůže
vymlouvat.

Dojde- li k závažnějšímu následku napadení je nutno rozhodnout o dalším postupu,
například  zda  přivolat  rychlou   zdravotní  záchranou  pomoc  (  tel.155),  nebo  zda
postačí odvést osou na lékařské ošetření vozidlem bezpečnostní služby nebo klienta.

Psa  je  třeba  odvést  k veterinárnímu  vyšetření,  zejména  s ohledem  na  možnou
vzteklinu. Pokud ale nedošlo ke krvavému zranění nebo poškrábání není veterinární
prohlídka nutná.

O incidentu pořídí strážný obvyklou formou zápis.
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A31
Vykonáváte  službu  ve  vjezdové  bráně  logistického  centra.  Uveďte  svá
oprávnění ke kontrole nákladního vozidla při vjezdu. Vyzvěte řidiče a osoby
ve vozidle ke kontrole oprávněnosti vjezdu, a kontrole oprávněnosti vstupu
převážených osob.  Popište svoji činnost při kontrole vozidla a postup vůči
osobám  ve  vozidle,  které  nejsou  uvedeny  v přepravních  (jízdních)
dokladech vozidla.  Zdůvodněte svůj  postup vůči  osobám, které odmítají
vykonat Vámi požadované úkony.

1. Typová 
situace:

Činnost strážného na vjezdové vrátnici (bráně)

2. Pojmenování: Povinnosti  a oprávnění strážného ke kontrole přijíždějícíh a 
odjíždějících vozidel.

3. Zhodnocení: Povinnosti a oprávnění vyplývají ze smlouvy mezi klientem a 
soukromou bezpečnostní službou

4. Zdůvodnění: Tato oprávnění a tyto povinnosti jsou zakotveny ve směrnicích
pro výkon služby

5. Stanovení 
priorit:

Prioritou je život a zdraví strážné i dalších osob.
Dále pak ochrana majetku klienta.

6. Předvedení
(popis) :

Kontrolu strážný provádí v souladu se směrnicemi  
pro výkon služby, a delegovanými oprávněními od 
klienta
Strážný kontrolu provádí porovnáním dokladů se skutečným 
stavem.
Pokud se řidič či osoba odmítá podrobit kontrole strážný je do 
objektu nebo z objektu nepustí a informuje odpovědnou osobu
klienta a svého nadřízeného. Dále postupuje dle jejich pokynů.

7. Záznam o 
události :

Zápis pod  bodů (co, kdy, kde , kdo, jak, čím ,proč)

Povinností  strážného  vykonávajícího  službu  na  vjezdové  (výjezdové)  bráně  jsou
stanoveny předpisem (směrnicemi) pro výkon služby. Pokud klient zmocní SBS ke
kontrole  zavazadel,  nákladu,  případně  prohlídce  osob   ve  smyslu  §  248  odst.2
Zákoníku práce jde o delegován í oprávnění klienta na SBS.
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Podle  §  248  odstavec  2  je  „Zaměstnavatel  z důvodu  ochrany  majetku  oprávněn
v nezbytném  rozsahu  provádět  kontrolu  věcí,  které  zaměstnanci  k němu  vnášení
nebo od něho odnášejí, případně provádět prohlídku zaměstnanců.“

Kontrola vjíždějících – vyjíždějících vozidel, jejich nákladů a přepravovaných osob 
může být rovněž delegována na SBS.  Delegace toho oprávnění bývá zakotvena v 
„návštěvním řádu“.

Zásady kontroly vozidla:
 Kontrola shod registrační značky vozidla a 

technická způsobilost vozidla s přepravními doklady
 Kontrola souladu řidiče s údaji na 

přepravováním dokladu
 Kontrola  konstrukce  vozidla  s pozorností

zaměřenou na prostor kabiny řidiče, karosérie a ložné plochy, schránek na náředí,
rezervu, motorový prostor a spodek vozidla.

Zjištěné nelegální skutečnosti se doporučuje dokumentovat fotodokumentací, či video
záznamem. Strážný nesmí připustit vstup nepovolaných osob bez souhlasu klienta,
přivážení či odvážení nedovoleného nákladu.

Při zjištění nedostatků o dalším postupu rozhoduje odpovědná osoba klienta.

O výsledku kontroly provádí strážný zápis.

72



B32
Při kontrole sociálních zařízení, po uzavření objektu divadla naleznete na
toaletě sportovní tašku. Protože je pootevřená 
nahlídnete  do  ní  a  zahlédnete,  že  se  v ní  nachází  pistole.  Popište  a
zdůvodněte svou činnost.

1. Typová 
situace:

Podezřelý nález

2. Pojmenování: Nález zbraně v zapomenuté či odložené tašce je porušením 
zákona o zbraních. Je ale také třeba zvažovat, že jde o 
nelegálně drženou zbraň a ta může souviset i  s další trestnou 
činností.
Za prvé není obvyklé do divadla nosit sportovní tašku. Tím 
vzniká pochybnost o zapomenuté tašce a je posilováno 
podezření na odložení nástražného systému.

3. Zhodnocení: Při pouhém nálezu zbraně v odložené nebo zapomenuté tažce
Není zvláštní složitost situace.
Je-li ale taška uzavřena je zde možnost nálezu nástražného 
systému. Pokud podezřelá taška byla nalezena na WC divadla 
nalezena po uzavření divadla je situace snadnější o to, že není
třeba se zabývat evakuací návštěvníků divadla. Složitější 
situace by byla pokud by podezřelá taška byla nalezena 
v době, kdy se v divadle nacházejí návštěvníci, herci a další 
personál divadla.

4. Zdůvodnění: V případě že by v divadle se nacházely osoby s ohledem na 
nebezpečí výbuchu případného nástražného systému by bylo 
třeba provést evakuaci. O tom, ale namůže rozhodnout sám 
pracovník ochrany – strážný.

5. Stanovení 
priorit:

Pokud je taška pootevřená a bylo možné do ní nahlédnout a 
byla zjištěna pistole:
 Každá legálně držená 

zbraň nesmí být nechána bez dozoru
 Došlo tudÍž k porušení 

ustanovení zákona o zbraních
 Místo nálezu je třeba 
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zajistit a vyrozumět policii

Pokud je taška uzavřená a není možné do ní nahlédnout:
 Tašku neotvírat a 

nemanipulovat s ní, mohlo by dojít k výbuchu
 Urychleně informovat 

vedení divadla a Policii ČR
 Místo do příchodu policie

zajistit a nevpouštět tam žádné osoby
6. Předvedení

(popis) :
Způsob ohlášení policii ČR

7. Záznam o 
události :

Zápis o nálezu.

Evidence  kulových  zbraní  spadá do  působnosti  orgánů státu  –  Policie  ČR.  Každá
legálně držená kulová zbraň podléhá zásadám stanoveným „Zákonem o zbraních a
střelivu“.  Zde  porušení  těchto  zásad  prokazatelně  nastalo.  Záležitost  nespadá  do
působnosti SBS, nýbrž striktně do působnosti Policie ČR. Mohlo dojít k prosté ztrátě
zbraně  zapomenutím v tažce  na  WC divadla.  Je  ale  málo  pravděpodobné,  že  by
návštěvník či návštěvnice divadla sebou nosili zbraň.

Je také  možné, že  že zbraň byla držena nezákonně a byla použita k nezákonné
činnosti a poté odložena na WC divadla. Mohla být také držena nezákonně a pouze
zapomenuta na WC divadla  . Moho existovat i další důvody.

Strážný  se v žádnémpřípadě  nálezu  nedotýká,  o  nálezu  informuje  klienta  (vedení
divadla) a svého nadřízeného a provede oznámení na Policii ČR. Do dobu příchodu
policie místo nálezu zajistí a nepřipustí vstup jakýchkoliv osob. Další ostraha divadla
bude zajištěna dle pokynů nadřízeného strážného, který se dohodne i s klientem.

Sepsání záznamu.

Může se ale také jednat o závažnější událost – nález nástražného systému.
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A33
Vykonáváte  službu  ve  výjezdové  bráně  výrobního  podniku.  Uveďte  svá
oprávnění ke kontrole nákladního vozidla při výjezdu ze závodu. Vyzvěte
řidiče ke kontrole oprávněnosti výjezdu a kontrole vozidla. Popište svoji
činnost při kontrole vozidla a uveďte a zdůvodněte svůj postup při zjištění
nesrovnalostí  v přepravních  dokumentech  a  ve  skutečně  vyváženém
nákladu.  

1. Typová 
situace:

Výkon činnosti strážného na bráně výrobního závodu

2. Pojmenování: Všeobecné zásady
3. Zhodnocení: Postup dle směrni pro výkon služby
4. Zdůvodnění: Delegovaná oprávnění klienta jsou zakotvena kromě 

smluvního dokumentu ve směrnicích
5. Stanovení 

priorit:
 Zajištění bezpečnosti 

vlastní i dalších osob
 Zajištění  bezpečnosti 

objektu výrobního závodu
 Zajištění bezpečnosti 

majetku výrobního závodu
6. Předvedení

(popis) :
 Strážný věnuje pozornost:
 Osobě řidiče
 Registrační značce a 

údajích o vozidle
 Přepravovaným osobám 

a přepravovanému nákladu
7. Záznam o 

události :
Zápis: co, kdy, kde, kdo, jak, čím, proč

Zmocnění ke kontrole je na SBS delegováno klientem v rámci smluvního vztahu. Tím
je také stanoven obsah a rozsah kontrol.

Pokud strážný při kontrole zjistí nesrovnalosti informuje odpovědnou osobu klienta a
svého nadřízeného a ti  rozhodnou zda vyrozumět  obecní  policii  nebo Policii  ČR.
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Strážný postupuje dle pokynů nadřízeného a v souladu se směrnicemi  pro výkon
služby.

O  nesrovnalostech   zjištěných  při  kontrole  sepíše  strážný  záznam.  Normální
výsledem kontroly poznamená v knize služby, případně knize návštěv či podobném
klientem stanoveném dokumentu. 

A34
Pracujete  jako  ostraha  podzemního  parkoviště  v hypermarketu.  Odjezd
z parkoviště  je  regulován  elektronickou  závorou,  která  je  otevírána  na
základě uhrazeného poplatku pomocí  účtenky  s čárovým kódem.   Vjezd
zablokovalo vozidlo, ve kterém má řidič evidentně problémy závoru otevřít.
Po  příchodu  k vozidlu  zjistíte,  že  vozidlo  řídí  pohledná  dáma,  která  se
omluví,  že  omylem vyhodila  aktuální  účtenku  a  požádá  Vás  o  zvednutí
závory, žádost doprovodí nabídkou 100,- Kč. Popište a zdůvodněte svou
činnost.

1. Typová 
situace:

Problémy řidiče s     otevřením závory při výjezdu 
z     podzemní garáže.

2. Pojmenování:
3. Zhodnocení: Může se jednat o to, že řidič neuhradil poplatek za parkování.

Může  se  ale  také  jednat  o  nezkušenost  řidiče  a  jeho
nešikovnost při použití parkovací karty na výjezdu z garáží.

4. Zdůvodnění:  Řidič do automatu otevírání závoru nevložil zaplacenou 
parkovací kartu, nebo předem nezaplatil. Mohl vložit kartu 
špatně apod.

5. Stanovení 
priorit:

Zachovat klid a jednat s řidičem slušně.

6. Předvedení
(popis) :

Strážný poskytne řidiči odbornou  pomoc a nebo pokud 
nezaplatil tak ho vyzve k zaplacení.

7. Záznam o 
události : Není třeba sepisovat záznam. Záznam by sepisoval 

pouze při komplikacích.

Strážný  postupuje  v souladu  se  zásadami  stanovenými  ve  směrnicích  pro  výkon
služby.
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Pokud řidič parkové neuhradil a pokouší se odjet bývá zpravidla stanoveno sankční
opatření spočívající v uhrazení parkovného spolu se sankčním poplatkem.

 Důležité:
 Nepřijmout nabídku 100,- Kč jednalo by se o úplatek
 Strážný za  stanovený poplatek závoru  otevře  a vystaví

nebo vydá účetní doklad

OBECNĚ K VĚDOMOSTEM STRÁŽNÉHO :
Některé mimořádné události
tzn. takové události, které závažným způsobem ohrožují bezpečný provoz v objektu
nebo  jsou  spojeny  s ohrožením  životů  a   zdraví  osob,  nebo  vznikem  škody  na
majetku :

- živelní pohromy

- technologické havárie

- kriminální činnost

- teroristické útoky ve všech známých a předvídatelných formách

- vyzrazení nebo únik důležitých nebo klasifikovaných informací

- narušení veřejného pořádku

- dopravní nehody

- situace, které předcházejí vyhlášení krizového stavu

- úmrtí nebo zranění osob související s provozem areálu

- neoprávněný vstup nebo vjezd

- neoprávněné vynášení nebo vyvážení materiálu

- škoda na majetku v souvislosti s porušením fyzické bezpečnosti

-    nefunkčnost systému fyzické bezpečnosti nebo jeho subsystému

a dále např.:
-  slovní/fyzické napadení 
-  narušení objektu
-  zvládání konfliktní situace; výhružek
-  krádež, …

POSTUP
1. absolutně zůstat v klidu; nepřistoupit na pravidla hry protistrany
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2. zhodnotit situaci (co + kdy + kde + kdo + jak + čím + proč)
3. stanovit priority (já a můj život a zdraví, …)
4. rozhodnout se včas; se znalostí základních vstupů
5. zvládnout problém v součinnosti s kolegy/150/155/158/
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