DK Detektiv koncipient
Soubor typových situací pro ústní/praktickou zkoušku:
Uchazeč losuje dvě otázky, vždy jednu z části A a jednu z části B. Tímto způsobem budou
ověřeny všechny definované kompetence.

Část A:
01. Uveďte možné hrozby a rizika, která Vás mohou ohrozit, nebo mohou ohrozit
zájmový objekt při výkonu vašeho povolání a zdůvodněte možná opatření na
ochranu své osoby a objektu.
02. Popište svá základní občanská práva a svobody a vysvětlete, jak vnímáte
svobodu projevu a právo na informace z hlediska výkonu vašeho povolání.
03. Vysvětlete, v jakých případech nedotknutelnost osoby a jejího soukromí může
být omezena a uveďte příklady, kdy a jakým způsobem můžete v rámci výkonu
své profese omezit osobní svobodu jiné osoby.
04. Pokud se dostanete v rámci své pracovní činnosti do kontaktu s osobními údaji
jednotlivců nebo zájmové skupiny osob, uveďte za jakých podmínek s nimi
můžete pracovat a co je nutné udělat, aby byly z Vaší strany splněny požadavky
zákona o ochraně osobních údajů.
05. Na praktickém příkladě popište svou činnost v případě střetu s agresivní osobou
a uveďte, na základě jakých projevů svého protějšku lze odhadnout míru a dobu
možného zahájení jejího útoku.
06. Pokud připouštíte možnost ohrožení své osoby ze strany osob, techniky nebo
prostředí, uveďte základní standardy prevence, opatření na ochranu svého
života, zdraví a vyjmenujte základní osobní ochranné pracovní pomůcky
používané v rámci výkonu povolání soukromého detektiva.
07. Popište, co je podstatou proaktivního uplatňování bezpečnostních standardů ve
Vaší profesi, uveďte praktické příklady a vyjmenujte, k jakým nejčastějším
profesním selháním může dojít při výkonu detektivní činnosti.
08. Uveďte specifika Vaší případné součinnosti s příslušníkem PČR, městské nebo
obecní policie a popište, co směrem k Vaší osobě jsou oprávněni od Vás
vyžadovat.
09. Pokud při výkonu Vašeho povolání patří do Vašich oprávnění zajistit osobu na
dobu nezbytně nutnou, která se dopustila spáchání trestného činu nebo
přestupku, popište a předveďte taktiku zákroku a uveďte, zda jste oprávněn
omezit tuto osobu ve volném pohybu připoutáním ke vhodnému předmětu.
10. Definujte, co vnímáte pod pojmem zbraň a obranný prostředek; vysvětlete,
v jakých případech a jakým způsobem jste oprávněn použít drženou, nebo
nošenou zbraň a popište opatření k zamezení ztráty, odcizení, nebo zneužití
vaší zbraně.

11. Uveďte, do jaké míry a v jakém rozsahu je pro Vaši profesi závazný zákoník
práce a která ustanovení je nutné znát
a respektovat ve vztahu
k zaměstnancům Vašeho zákazníka.
12. Specifikujte, nakolik ovlivňuje Váš rozhodovací proces skutečnost, zda se při
výkonu Vaší profese jedná ze strany protějšku o přestupek nebo trestný čin, zda
došlo k události v rámci, nebo mimo Vaši zájmovou oblast a popište Vaši
činnost v případě narušení, napadení, zadržení, krádeži, vandalismu a ohrožení
osoby útočníkem.
13. Vyjmenujte základní znaky nutné obrany, popište za jakých okolností a jakým
způsobem jste oprávněn použít obranné prostředky a na praktickém příkladu
uveďte faktory střetnutí, které mohou podstatně ovlivnit výsledek Vaší obrany.
14. Uveďte, v čem jsou odlišné Vaše kompetence v případě, bude-li se jednat o
Vaši nutnou obranu a nebo krajní nouzi a specifikujte, na základě čeho se
rozhodnete, zda budete postupovat v souladu s ustanovením § 13, nebo §
14 trestního zákona, případně jiného zákona.
15. Specifikujte Vaši činnost, pokud při plnění pracovních povinností jste Vy sám
zraněn, nebo je zraněna osoba ve Vašem zájmovém prostoru a vysvětlete
postup předlékařské první pomoci v případě, je-li více zraněných, přičemž část
je při vědomí a část v bezvědomí.

Část B:
16. Popište Vaši reakci, kdy při vstupu do zájmového prostoru se střetnete se
skupinou slovně útočících, agresivních fanoušků, kteří jsou pravděpodobně pod
vlivem návykových látek a prakticky předveďte základní techniky zklidnění osob
v rámci konfliktních situací s důrazem na spouštěcí a eskalační fázi.
17. Popište Vaši činnost, pokud při vstupu do zájmového prostoru jste osloveni
neznámou osobou, vydávající se za majitele objektu a požadující Vaše
oprávnění ke vstupu, kdy její chování vykazuje všechny znaky pachatele trestné
činnosti (čemuž nasvědčuje i objemné zavazadlo a shromážděné cennosti) a
která Vám nevybíravými způsoby dává najevo, že máte opustit soukromý
pozemek; uveďte možná rizika vyplývající z této situace.
18. Jako první se dostavíte po zaznění několika výstřelů na místo činu, kde leží
zakrvácená osoba v bezvědomí a zahlédnete neznámou, utíkající osobu;
popište základní pravidla kriminalistické taktiky; priority, Vaše oprávnění a
postup v dané situaci včetně Vašich kompetencí zajistit a zjišťovat totožnost
osoby, která se dopustila spáchání trestného činu, nebo bezprostředně poté.
19. Prakticky proveďte záznam popisu pachatele a demonstrujte, na co a proč
zaměřujete pozornost v rámci prvního kontaktu s neznámou osobou.
20. Vyjmenujte, jaké informace můžete získat z elektrického zabezpečovacího
systému, elektrické požární signalizace, kamerového systému a popište Vaši
činnost v případě jejich aktivace, či snímání nestandardní situace.

21. Na praktických případech uveďte, jaká jsou vaše práva a povinnosti ve vztahu
k veřejným činitelům a orgánům činným v trestním řízení při výkonu vašeho
povolání včetně jejich základních kompetencí vůči vám.
22. Uveďte příklady nejčastějších profesních, osobnostních a jiných selhání
detektiva s důrazem na možnost špatného vyhodnocení protějšku, situace,
svých možností; porušení základních bezpečnostních norem a standardů;
nepřipravenost, nepozornost, neopatrnost, nedbalost, nerozhodnost a
nerespektování základů kriminalistické taktiky.
23. Popište, co je cílem a v čem jsou jednotná opatření na úseku bezpečnosti,
ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí a uveďte
priority své činnosti v případě vzniku pracovního úrazu, požáru nebo ekologické
havárie.
24. Vyjmenujte základní ustanovení, která jsou z hlediska etického a pracovního
kodexu detektiva pro Vás závazná při výkonu povolání a uveďte příklady jejich
naplňování v praktické činnosti.
25. Uveďte příklady nejčastějších nestandardních situací, se kterými se setkáváte
při výkonu povolání a popište Vaši činnost při mimořádné, ohrožující, konfliktní,
havarijní, živelní či jinak stresující, psychicky zátěžové situaci.
26. Vysvětlete pojmy detektivní monitorování a sledování; na praktických příkladech
objasněte jejich význam a porovnejte jejich specifika v návaznosti na další
formy a metody Vaší detektivní činnosti.
27. Na praktickém příkladu uveďte, zda jedním z úkonů detektiva při objasňování
krádeže vedle zjištění pachatele a tím přispění k jeho trestnímu stíhání může
být i uplatnění civilně právních nároků a vydání věci či náhrady škody.
28. Na praktickém příkladu popište jednotlivé fáze a kroky detektivního postupu
v rámci detektivního vyšetřování směřujícího k zajištění informací s důrazem na
analýzu výchozí situace, poznání a ověření způsobu páchání, stanovení a
prověrku verzí a dokumentaci informací o důkazech .
29. Vyjmenujte a specifikujte nejčastěji používané metody a prostředky soukromé
detektivní činnosti a na praktickém příkladu objasněte, jakým způsobem
provádíte detektivní pozorování (sledování).
30. Uveďte na konkrétních příkladech základní odlišnost soukromé detektivní
ochrany osob a majetku od služeb ochrany majetku a osob a popište zásady
ovládání a použití základních bezpečnostních technických prostředků při
výkonu vaší profese.

