Zkušební otázky k ústní části zkoušky pro ověření odborných předpokladů
čekatele a strážníka
- teoretické otázky
A) Obecní policie
Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
1) Co je obecní policie, jak vzniká a zaniká, jaká je její věcná a místní působnost.
2) Jak zákon o obecní policii upravuje spolupráci obecní policie s Policií ČR.
3) Jaké úkoly plní obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného
pořádku podle zákona o obecní policii.
4) Kdo obecní policii řídí. Za jakých podmínek a kým může být plněním některých
úkolů při řízení obecní policie pověřen určený strážník.
5) Uveďte, kdy a za jakých podmínek může obecní policie podle § 3a zákona
o obecní policii působit na území jiné obce.
6) Uveďte, kdy a za jakých podmínek může obecní policie působit na území jiné
obce v případě vyhlášení krizového stavu podle § 3b zákona o obecní policii.
Jaké náležitosti musí obsahovat dokument, který je třeba k poskytnutí strážníků
podle § 3b?
7) Jaké jsou kategorie zaměstnanců zařazených do obecní policie a čím se liší jejich
postavení.
Kdo a jakým způsobem zabezpečuje školení a výcvik vybraných kategorií
zaměstnanců obce zařazených do obecní policie.
8) Kdo je zaměstnavatelem čekatele a strážníka. Kdo za zaměstnavatele jedná
v pracovněprávních vztazích. Jaké další požadavky jsou na čekatele a strážníka
kladeny podle zákoníku práce.
9) Charakterizujte odborné předpoklady čekatele a strážníka a uveďte, která právní
norma je upravuje.
Kdo a za splnění jakých podmínek strážníkovi vydává osvědčení o splnění
stanovených odborných předpokladů a kdy platnost osvědčení zaniká.
10) Kdo a za jakých podmínek může strážníkovi odejmout osvědčení o splnění
stanovených odborných předpokladů. Kdy může obec převést strážníka k výkonu
práce čekatele nebo jiného zaměstnance obce.
11) Jaké povinnosti má strážník v souvislosti s prováděním zákroků a úkonů k plnění
úkolů obecní policie podle § 6 zákona o obecní policii.
12) Jaký je rozsah povinností strážníka v pracovní době a mimo pracovní dobu
podle § 7 zákona o obecní policii.
13) Kdy strážník není povinen provést zákrok nebo úkon k plnění úkolů podle zákona
o obecní policii nebo podle zvláštního zákona.
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14) Kdy a jakým způsobem je strážník povinen prokázat svoji příslušnost k obecní
policii. Jak prokazuje strážník své oprávnění působit na území jiné obce
a jak prokazuje své oprávnění k plnění úkolů v rámci vyhlášeného „krizového
stavu“ na území jiné obce.
15) Popište postup strážníka v případě důvodného podezření, že byl spáchán trestný
čin. Jaké kriminalisticko-taktické postupy zvolíte a kterých oprávnění ze zákona
o obecní policii můžete využít na místě trestného činu.
16) Popište postup strážníka v případě, že byl spáchán přestupek, který nebyl
strážníkem projednán v blokovém řízení, nebo jiný správní delikt.
Co musí obsahovat oznámení podle § 10 zákona o obecní policii.
17) Od které osoby je strážník oprávněn požadovat potřebná vysvětlení. Jaká práva
a povinnosti zákon o obecní policii této osobě ukládá a od které osoby nesmí být
vysvětlení požadováno.
18) Jak zákon o obecní policii řeší otázku náhrady nutných výdajů a náhrady ušlého
výdělku osoby, která se dostavila na výzvu strážníka. Jak bude strážník
postupovat, pokud osoba výzvě k dostavení se na určené místo nevyhoví.
19) Jaké údaje z informačních systémů, jakým způsobem a od kterých orgánů,
je obecní policie při plnění svých úkolů oprávněna vyžadovat.
20) Co se pro účely zákona o obecní policii rozumí prokázáním totožnosti.
Kterou osobu je strážník oprávněn vyzvat k prokázání totožnosti a jaké
povinnosti zákon o obecní policii této osobě ukládá.
21) Charakterizujte oprávnění strážníka požadovat od každého věcnou a osobní
pomoc. Kdy tato pomoc nemusí být poskytnuta a uveďte praktické příklady.
22) Kdy je strážník oprávněn předvést osobu podle § 13 zákona o obecní policii.
Uveďte, jaké náležitosti musí obsahovat úřední záznam o předvedení.
23) V jakých případech je strážník oprávněn odebrat zbraň. Uveďte technické
a taktické zásady při provádění tohoto úkonu. Jak bude naloženo se zbraní,
pokud bude při tomto úkonu odebrána, resp. dobrovolně vydána.
24) Vysvětlete pojem „zbraň“ užitý v § 14 zákona o obecní policii. Jaký je obsah
úředního záznamu o odebrání zbraně a potvrzení o převzetí zbraně, pokud tato
nebude bezprostředně osobě vrácena.
25) Jaké příkazy může strážník uložit v rámci oprávnění zakázat vstup na určená
místa a za jakých podmínek. Na čí žádost je rovněž oprávněn tento úkon provést
a jak bude postupovat vůči osobám, které neuposlechnou příkazu strážníka.
26) Za jakých podmínek je strážník oprávněn otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor.
Srovnejte s obdobným oprávněním Policie ČR.
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27) Vysvětlete obsah pojmů, uvedených v § 16 zákona o obecní policii, konkrétně
"byt nebo jiný uzavřený prostor", „ohrožení života nebo zdraví osoby“, „větší
škoda na majetku“, „nezúčastněná osoba“. Uveďte náležitosti obsahu úředního
záznamu o otevření bytu nebo jiného uzavřeného prostoru.
28) Kdy a jakou věc je strážník oprávněn odejmout podle zákona o obecní policii.
Jaké povinnosti zákon strážníkovi v souvislosti s vydáním nebo odejmutím věci
ukládá.
29) Kdy může strážník použít technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla.
Kdo hradí náklady spojené s přiložením a odstraněním technického prostředku
k zabránění odjezdu vozidla.
30) Kdy strážník není oprávněn na vozidlo technický prostředek k zabránění
jeho odjezdu použít a jak bude v takovém případě postupovat.
31) Za jakých podmínek strážník z vozidla odstraní technický prostředek k zabránění
jeho odjezdu. Jak bude strážník postupovat v případě, kdy o odstranění
technického prostředku nepožádá nikdo do 30 dnů od jeho přiložení.
32) Jakými oprávněními podle zákona o obecní policii strážník disponuje ve vztahu
k osobě dopravované do zdravotnického zařízení nebo do záchytné stanice.
33) Charakterizujte oprávnění strážníka ke vstupu do živnostenských provozoven
a uveďte konkrétní příklady. Srovnejte s obdobným oprávněním Policie ČR.
34) Vyjmenujte donucovací prostředky, uvedené v zákoně o obecní policii a uveďte
praktické příklady jejich použití.
35) Kdy je strážník oprávněn použít donucovací prostředky a na základě čeho se
rozhodne pro použití konkrétního donucovacího prostředku. Uveďte praktické
příklady.
Jak musí strážník postupovat před použitím donucovacího prostředku a čeho
musí dbát při jeho použití.
36) Popište postup strážníka před použitím donucovacích prostředků a jeho
povinnosti konkretizujte. Uveďte, ve kterých případech je strážník oprávněn
použít jako donucovací prostředek technický prostředek k zabránění odjezdu
vozidla.
37) Kdy je strážník oprávněn použít pouta. Specifikujte jednotlivé techniky poutání.
Popište taktické zásady nezbytné pro realizaci tohoto oprávnění.
38) Kdy strážník může použít psa, jak bude při realizaci tohoto úkonu postupovat
a jaké zákonné předpoklady musí pes a strážník, který jej používá, splňovat.
39) Za jakých podmínek a jakým způsobem je strážník oprávněn použít služební
zbraň. Co se rozumí pojmem „služební zbraň“. Za jakých podmínek může
strážník použít soukromou zbraň.
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40) Definujte pojem „nutná obrana“ podle trestního zákoníku (§ 29) a uveďte
praktický příklad použití služební zbraně v nutné obraně.
Uveďte, kdy se již o nutnou obranu nebude jednat.
41) Definujte pojem „krajní nouze“ podle trestního zákoníku (§ 28) a uveďte praktický
příklad použití služební zbraně v krajní nouzi.
Uveďte, kdy se již o krajní nouzi nebude jednat.
42) V souvislosti s použitím služební zbraně vysvětlete pojmy uvedené v zákoně
o obecní policii: „dbát nutné opatrnosti“, „co nejvíce šetřit život a zdraví osoby,
proti níž zákrok směřuje“ a pojem „aby nebyl ohrožen život jiných osob“.
43) Jaké povinnosti zákon o obecní policii ukládá strážníkovi po použití
donucovacích prostředků.
Uveďte jaký je obsah úředního záznamu a komu je určen.
44) Jaké povinnosti zákon o obecní policii ukládá osobě, která řídí obecní policii,
po použití donucovacích prostředků strážníkem.
45) Které donucovací prostředky a vůči komu nesmí strážník použít podle § 22
zákona o obecní policii.
46) Jakým způsobem je upravena náhrada škody podle zákona o obecní policii.
Ve kterých případech povinný subjekt za škodu neodpovídá a jak se tato škoda
hradí.
Vysvětlete pojem „svým protiprávním jednáním oprávněný a přiměřený zákrok
vyvolala“.
47) Co jsou osobní údaje podle zákona o ochraně osobních údajů.
Jaká práva a povinnosti stanoví zákon o obecní policii pro jejich zpracovávání
a poskytování.
Uveďte, kdy a jaké druhy záznamů je obecní policie oprávněna pořizovat
podle § 24b zákona o obecní policii.
48) Jak zákon o obecní policii řeší otázku povinnosti zachovávat mlčenlivost.
Je povinnost mlčenlivosti zaměstnance územněsprávního celku zařazeného
k obecní policii upravena i v jiném právním předpisu?
49) Popište jednotné prvky stejnokrojů strážníků a dopravních prostředků obecní
policie včetně právního předpisu, kterým je tato oblast upravena.
50) Jaká je působnost Ministerstva vnitra a krajského úřadu podle zákona o obecní
policii.
51) Jaké znáte správní delikty podle zákona o obecní policii a uveďte,
kdo je příslušný k jejich projednávání.
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B) Obecní a krajské zřízení
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
1) Co rozumíte pod pojmy samostatná a přenesená působnost obce podle zákona
o obcích.
Jaké obecně závazné právní předpisy obec v této souvislosti vydává a jaký orgán
obce je k tomu zákonem zmocněn?
2) Vyjmenujte orgány obce a uveďte příklady jejich pravomocí podle zákona
o obcích zejména ve vztahu k oblasti místních záležitostí veřejného pořádku
a obecní policie.
3) Jak zákon o obcích definuje veřejné prostranství.
Uveďte příklady povinností a oprávnění strážníka ve vztahu k veřejným
prostranstvím.
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
4) Jaké je postavení krajů v právním řádu České republiky.
Vyjmenujte orgány kraje a charakterizujte, které z nich mají kompetence v oblasti
obecní policie podle zákona o obecní policii.

C) Shromažďování
Zákon ČNR č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších
předpisů
1) Uveďte oprávnění a povinnosti svolavatele
podle zákona o právu shromažďovacím.

a

účastníků

shromáždění

2) Kdo je podle zákona o právu shromažďovacím oprávněn rozpustit shromáždění
a za jakých podmínek.
Jaké úkoly plní v této souvislosti obecní policie.
3) Charakterizujte přestupky podle zákona o právu shromažďovacím.
D) Policie České republiky
Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
1) Srovnejte oprávnění „prokazování totožnosti“, kterým disponuje podle zákona
o obecní policii strážník s obdobnými oprávněními policisty podle zákona o Policii
České republiky.
2) Srovnejte oprávnění „otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor“, kterým disponuje
podle zákona o obecní policii strážník s obdobnými oprávněními policisty podle
zákona o Policii České republiky.
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3) Popište oprávnění policisty rozhodnout o vykázání ze společného obydlí a zákazu
vstupu do něj.
4) Kdo je oprávněn uzavřít koordinační dohodu podle § 16 zákona o Policii České
republiky a co je jejím obsahem.

E) Trestní právo
1) Co se rozumí v kriminalistice „stopou“, jaké druhy stop znáte a jaký mají vztah
k činnosti strážníka na místě trestného činu.
2) Charakterizujte místo trestného činu a specifikujte základní úkoly, které strážník
na místě trestného činu plní a čeho se musí vyvarovat.
3) Co chápete po pojmem laický popis, charakterizujte jej z hlediska jeho významu
i způsobu získávání.
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., kterým
se mění zákon č. 40/2009, trestní zákoník, a některé další zákony
4) Co je trestný čin, co je příprava k trestnému činu a pokus trestného činu
podle trestního zákoníku.
5) Kdo je pachatel, spolupachatel a účastník trestného činu podle trestního
zákoníku.
6) Co se podle trestního zákoníku rozumí ublížením na zdraví, těžkou újmou
na zdraví a co podle zákona o přestupcích drobným ublížením na zdraví
a ublížením na zdraví z nedbalosti.
7) Kdo je osobou blízkou a kdo úřední osobou podle trestního zákoníku.
8) Co se rozumí návykovou látkou podle trestního zákoníku. Jaké kategorie škod
zná trestní zákoník; z čeho se vychází při určování výše způsobené škody.
9) Jakým protiprávním jednáním lze spáchat trestný čin „pytláctví“.
Trestný čin pytláctví srovnejte s přestupkem na úseku zemědělství, myslivosti
a rybářství podle zákona o přestupcích.
10) Jakým protiprávním jednáním lze spáchat trestný čin „nedovolené pěstování
rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku“; srovnejte s příslušným
přestupkem na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi podle
zákona o přestupcích.
11) Jakým protiprávním jednáním lze spáchat trestný čin „přechovávání omamné
a psychotropní látky a jedu“; srovnejte s příslušný přestupkem na úseku ochrany
před alkoholismem a jinými toxikomaniemi podle zákona o přestupcích.
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12) Jakým protiprávním jednáním lze spáchat trestné činy „hanobení národa, rasy,
etnické nebo jiné skupiny osob“ a „podněcování k nenávisti vůči skupině osob
nebo k omezování jejich práv a svobod“ podle trestního zákoníku;
srovnejte s přestupkem proti občanskému soužití podle zákona o přestupcích.
13) Jakým protiprávním jednáním lze spáchat trestný čin „výtržnictví“ podle trestního
zákoníku; srovnejte s přestupkem proti veřejnému pořádku podle zákona
o přestupcích.
14) Jakým protiprávním jednáním lze spáchat trestný čin „ohrožování výchovy dítěte“
podle trestního zákoníku; srovnejte s přestupkem na úseku školství a výchovy
mládeže podle zákona o přestupcích a jiným správním deliktem podle zákona
č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných obdobných hrách.
15) Jakým protiprávním jednáním lze spáchat trestný čin „podání alkoholu dítěti“
podle trestního zákoníku; srovnejte s přestupkem na úseku ochrany
před alkoholismem a jinými toxikomaniemi podle zákona o přestupcích a jiným
správním deliktem podle zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně
před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými
látkami.
16) Jakým protiprávním jednáním lze spáchat trestný čin „krádeže“ podle trestního
zákoníku; srovnejte s přestupkem proti majetku podle zákona o přestupcích.
17) Jakým protiprávním jednáním lze spáchat trestný čin „neoprávněného užívání cizí
věci“ podle trestního zákoníku; srovnejte s odpovídajícím přestupkem podle § 50
zákona o přestupcích.
18) Jakým protiprávním jednáním lze spáchat trestný čin „poškození cizí věci“
podle trestního zákoníku.
19) Charakterizujte trestný čin „porušování domovní svobody“ a trestný čin
„neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo nebytovému prostoru“.
20) Charakterizujte trestný čin „týrání svěřené osoby“ a trestný čin „týrání osoby žijící
ve společném obydlí“.
21) Charakterizujte trestné činy „neposkytnutí pomoci“ a „neposkytnutí pomoci
řidičem dopravního prostředku“.
Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění
pozdějších předpisů
22) Charakterizujte oprávnění k omezení osobní svobody podle § 76 odst. 2 trestního
řádu a uveďte praktické příklady.
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F) Živnostenské podnikání
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
ve znění pozdějších předpisů
1) Co je to živnost. Uveďte příklady, co se za živnost nepovažuje podle zákona
o živnostenském podnikání. Jaké znáte druhy živností.
2) Co se rozumí podle živnostenského zákona pod pojmy „provozovna“ a „tržní řád“.
Popište oprávnění strážníka v této oblasti.
G) Střelné zbraně a střelivo
Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných
zbraních), ve znění pozdějších předpisů
1) Jaké znáte kategorie zbraní a střeliva podle zákona o střelných zbraních
a střelivu.
2) Jaké jsou povinnosti držitele zbrojního průkazu podle zákona o střelných zbraních
a střelivu.
3) Uveďte jaká jsou práva a povinnosti držitele zbrojní licence skupiny J (obce)
na úseku zbraní a střeliva podle zákona o střelných zbraních a střelivu.
4) Vyjmenujte povinnosti zbrojíře podle zákona o střelných zbraních a střelivu.
H) Přestupky a jiné správní delikty
1) Co rozumíte pod pojmem jiný správní delikt (jiný správní delikt fyzické osoby
a správní delikt právnické osoby).
Jaký je rozdíl mezi jiným správním deliktem a přestupkem?
Popište postup strážníka při zjištění jiného správního deliktu.
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a další
zákony
2) Jak zákon o přestupcích definuje přestupek, jakého je třeba zavinění, kdo není
odpovědný za přestupek, kdy zaniká odpovědnost za přestupek.
3) Jak se postupuje v případech, kdy se přestupku dopustí osoba požívající výsad
a imunit podle mezinárodního práva, poslanec nebo senátor.
4) Vyjmenujte a popište druhy sankcí podle zákona o přestupcích, uveďte co je
účelem jejich uložení.
5) Vyjmenujte a popište druhy ochranných opatření podle zákona o přestupcích,
uveďte co je účelem jejich uložení.
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6) Jak zákon o přestupcích upravuje projednávání přestupků mladistvých.
Jaké sankce lze mladistvému uložit?
7) Uveďte příklady protiprávních jednání, kterými lze spáchat přestupky
proti pořádku ve státní správě vyskytující se na více úsecích státní správy podle
§ 21 zákona o přestupcích.
Popište postup strážníka při jejich zjištění.
8) Které přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních
komunikacích podle zákona o přestupcích je strážník oprávněn projednat
v blokovém řízení.
Jak postupuje po odhalení přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu
na pozemních komunikacích, které neprojedná v blokovém řízení.
9) Které přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
podle § 30 zákona o přestupcích je strážník oprávněn projednat v blokovém
řízení.
10)
11) Jakým protiprávním jednáním lze spáchat ostatní přestupky proti pořádku
ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě podle § 46
zákona o přestupcích.
Popište postup strážníka při jejich zjištění.
12) Jakým protiprávním jednáním lze spáchat přestupky proti veřejnému pořádku
podle § 47 a § 48 zákona o přestupcích.
Popište postup strážníka při jejich zjištění.
13) Jakým protiprávním jednáním lze spáchat přestupky proti veřejnému pořádku
podle § 47b zákona o přestupcích.
Popište postup strážníka při jejich zjištění.
14) Jakým protiprávním jednáním lze spáchat přestupky proti občanskému soužití
podle § 49 zákona o přestupcích.
Popište postup strážníka při jejich zjištění.
15) Jakým protiprávním jednáním lze spáchat přestupky proti majetku podle § 50
zákona o přestupcích.
Popište postup strážníka při jejich zjištění.
16) Kdo je příslušný k projednávání přestupků podle zákona o přestupcích.
17) Co rozumíte pod pojmem součinnost státních orgánů, orgánů Policie ČR a obcí
se správními orgány podle § 58 a § 59 zákona o přestupcích.
Jaké postavení má v této oblasti strážník.
18) Kdy a jak je řízení o přestupku podle zákona o přestupcích zahájeno.
Které přestupky a za jakých podmínek lze projednat na návrh.
19) Kdo je účastníkem řízení o přestupku. Jaké znáte druhy řízení o přestupku.
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20) Co rozumíte pod pojmem blokové řízení podle zákona o přestupcích.
Jaké zákonné podmínky musí být splněny, aby strážník mohl přestupek projednat
uložením pokuty v blokovém řízení?
21) Uveďte, které přestupky je podle zákona o přestupcích obecní policie oprávněna
projednat v blokovém řízení.
Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
22) Jakým protiprávním jednáním lze spáchat přestupky na úseku občanských
průkazů podle zákona o občanských průkazech.
Popište postup strážníka při jejich zjištění.
Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů
23) Jakým protiprávním jednáním lze spáchat přestupky na úseku cestovních dokladů
podle zákona o cestovních dokladech.
Popište postup strážníka při jejich zjištění.
I) Správní řízení
Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších
předpisů
1) Charakterizujte doručování písemnosti určené do vlastních rukou strážníkem
podle správního řádu a uveďte, jak bude strážník při doručování takové
písemnosti postupovat.
2) Popište předvedení realizované strážníkem podle § 60 správního řádu (zejména
na základě jakého dokumentu předvedení realizuje, jaké provádí úkony, jakých
oprávnění ze zákona o obecní policii využije).
3) Charakterizujte institut správního řádu „vykázání z místa konání úkonu“(§ 63).
Jaká oprávnění má strážník v souvislosti s tímto institutem.
J) Bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů
1) Co je to pozemní komunikace a jaké kategorie pozemních komunikací
podle zákona o pozemních komunikacích znáte.
2) Jak zákon o pozemních komunikacích definuje vrak vozidla.
Jaké jsou povinnosti vlastníka vraku a jak se postupuje v případě, že tato osoba
své povinnosti nesplní.
Specifikujte úkoly, které strážník v této oblasti plní.
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3) Za jakých podmínek lze zpoplatnit obecné užívání místních komunikací
podle § 23 zákona o pozemních komunikacích.
Jaká oprávnění mají v této souvislosti strážníci.
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
4) Kdo je podle zákona o silničním provozu účastníkem provozu na pozemních
komunikacích, jaké jsou jeho povinnosti.
5) Kdo je podle zákona o silničním provozu řidičem, jaké jsou jeho povinnosti a co je
řidiči zakázáno.
6) Co rozumíte pod pojmy „zastavit“, „stát“ a „zastavit vozidlo“ podle zákona
o silničním provozu.
Kde řidič zastavit a stát nesmí.
7) Co je podle zákona o silničním provozu „obytná zóna“ a „pěší zóna“ a jaká
pravidla pro účastníky provozu na pozemních komunikacích zde podle zákona
o silničním provozu platí.
8) Jaká pravidla podle zákona o silničním provozu platí pro vozidla s právem
přednostní jízdy.
9) Co je „překážka provozu na pozemních komunikacích“ podle zákona o silničním
provozu.
Jakými oprávněními strážník disponuje v případě jejího zjištění.
10) Co rozumíte pod pojmem „dopravní nehoda“ podle zákona o silničním provozu.
Jaká oprávnění a povinnosti má strážník v souvislosti s dopravní nehodou.
11) Jaké kategorie osob lze zařadit mezi chodce a jaké jsou povinnosti chodců
podle zákona o silničním provozu.
Jakými oprávněními ve vztahu k chodcům disponuje strážník.
12) Charakterizujte obecnou, místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních
komunikacích podle zákona o silničním provozu; jaké mezi nimi platí vztahy.
13) Jaké znáte druhy dopravních značek podle způsobu jejich umístění ve smyslu
zákona o silničním provozu.
Co jsou světelné, doprovodné akustické signály a výstražná světla a dopravní
zařízení.
14) Charakterizujte speciální označení vozidel O1 a O2 podle zákona o silničním
provozu, komu a kým mohou být vydána, jak jsou evidována. Jakou výjimku
má řidič vozidla označeného znakem O1.
15) Jaká pravidla platí na vyhrazeném parkovišti pro vozidla označená znakem O1.
Jaká oprávnění má strážník v souvislosti s označením vozidla znakem O1.
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16) Charakterizujte pravidla pro jízdu na zvířeti na pozemních komunikacích a jaká
oprávnění v této souvislosti má strážník.
17) Charakterizujte pravidla pro vedení a hnaní zvířat na pozemní komunikaci a jaká
oprávnění má v této souvislosti strážník.
18) Jaká pravidla platí podle § 57 a 58 zákona o silničním provozu pro jízdu
na jízdním kole na pozemních komunikacích a co je při jízdě na jízdním kole
zakázáno.
Jakými oprávněními strážník v této souvislosti disponuje.
19) Uveďte, jaké jsou technické požadavky na jízdní kola, potahová vozidla a ruční
vozíky v souvislosti s jejich provozem na pozemních komunikacích.
Jakými oprávněními strážník v této souvislosti disponuje.
20) Specifikujte oprávnění policisty k zabránění v jízdě motorovému vozidlu.
Jaké povinnosti má v této souvislosti strážník.
21) Specifikujte porušení předpisů provozu na pozemních komunikacích,
kdy je strážník oprávněn řidiči motorového vozidla uložit pokutu v blokovém řízení
za jednání zařazená do bodového hodnocení a jakou má strážník v této
souvislosti povinnost.
22) Uveďte, které doklady je strážník oprávněn požadovat od řidiče motorového
vozidla a ve kterých případech.
Jaké doklady a od koho může strážník požadovat v případě, že vozidlo je při stání
nebo jízdě viditelně označeno znakem „O1“.
23) Jaké doklady musí mít řidič motorového vozidla při řízení u sebe? Jaké doklady
je oprávněn od řidiče požadovat strážník obecní policie?
24) Kdy je strážník oprávněn zastavovat vozidla podle zákona o silničním provozu.
Uveďte, jak bude strážník při zastavování vozidel postupovat a předveďte
praktickou ukázku.
25) Kdy je strážník oprávněn usměrňovat provoz na pozemních komunikacích
ve smyslu zákona o silničním provozu. Jak bude při realizaci tohoto oprávnění
postupovat. Předveďte praktickou ukázku.
26) Charakterizujte oprávnění obecní policie k měření rychlosti vozidel podle zákona
o silničním provozu.
Specifikujte postup strážníka v jednotlivých případech naměření překročení
nejvyšší dovolené rychlosti jízdy.
27) Charakterizujte postup strážníka při realizaci oprávnění podle zákona o silničním
provozu k odstranění vozidla, které na pozemní komunikaci tvoří překážku
silničního provozu.
Uveďte, ve kterých dalších případech je strážník oprávněn rozhodnout
o odstranění vozidla z pozemní komunikace.
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K) Ochrana před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem
a jinými návykovými látkami
Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými
tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
1) Podle zákona o opatřeních před škodami působenými tabákovými výrobky,
alkoholem a jinými návykovými látkami uveďte:
•
•
•

na kterých místech je zakázáno kouřit,
kde a komu je zakázáno prodávat tabákové výrobky
(s účinností ke dni 1. 7. 2010 též tabákové potřeby a elektronické cigarety)
jaké jsou povinnosti osob prodávajících tabákové výrobky
(s účinností ke dni 1. 7. 2010 též tabákové potřeby a elektronické cigarety).

2) Podle zákona o opatřeních před škodami působenými tabákovými výrobky,
alkoholem a jinými návykovými látkami uveďte:
• kde je zakázáno prodávat nebo podávat alkoholické nápoje,
• kterým osobám je alkoholické nápoje zakázáno prodávat nebo podávat,
• kdo a za jakých podmínek může omezit prodej, podávání a konzumaci
alkoholických nápojů.
3) Uveďte tři příklady protiprávních jednání, kterými lze spáchat jiné správní delikty
podle zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými
tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami.
Popište postup strážníka při jejich zjištění.
4) Uveďte kdy a u kterých osob je strážník oprávněn realizovat orientační vyšetření,
zda taková osoba nepožila alkoholický nápoj nebo jinou návykovou látku a jak
bude při tom postupovat.
5) Charakterizujte zákonné podmínky pro umístění podnapilé osoby na záchytné
protialkoholní stanici.
• Jaký bude v tomto případě postup strážníka.
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Zkušební otázky k ústní části zkoušky pro ověření odborných předpokladů
čekatele a strážníka
- praktické příklady
1) Na úřadovnu městské policie se dostavil občan, který Vám předal peněženku,
o které tvrdí, že ji nalezl na chodníku.
•

Jaký bude Váš další postup ve věci.

2) V pracovní době jste byl členem rybářské stráže požádán o součinnost ke zjištění
totožnosti osoby, která loví v rybářském revíru ryby a rybářské stráži odmítá
prokázat svoji totožnost a předložit rybářský lístek s povolenkou k lovu.
•
•

Jakého protiprávního jednání se tato osoba dopouští.
Jaký bude Váš další postup.

3) Při obchůzkové činnosti jste byl svědkem události, při níž řidič osobního
automobilu na přechodu pro chodce srazil muže a z místa nehody ujel.
Chodec je v bezvědomí a krvácí z dolních končetin.
• K jakému protiprávnímu jednání v tomto případě došlo.
• Popište, jak budete postupovat.
• Kterých oprávnění ze zákona o obecní policii a dalších právních norem
můžete využít.
4) Při obchůzkové činnosti provádíte kontrolu v místech, kde byl použit technický
prostředek pás s nápisy „obecní policie“ a „zákaz vstupu“ k zamezení vstupu
na chodník z důvodu nebezpečí sesuvu půdy. V takto uzavřeném prostoru však
vidíte po chodníku jít muže.
•
•

K jakému protiprávnímu jednání v tomto případě došlo.
Popište svůj další postup.

5) Při obchůzkové činnosti jste zjistil značné znečištění místní komunikace blátem
se stopami pneumatik nákladního automobilu, které směřují k rozestavěnému
rodinnému domku a místo znečištění není ani provizorně označeno jako překážka
v silničním provozu.
•
•

K jakému protiprávnímu jednání došlo.
Jak budete v tomto případě postupovat.

6) Při výkonu své pracovní činnosti ve dvojčlenné hlídce jste se rozhodl zjistit
totožnost osoby, která odpovídá popisu osoby hledané Policií ČR.
•
•
•

Jaký taktický postup za daných okolností zvolíte a z čeho budete vycházet.
Jak budete postupovat, pokud tato osoba svoji totožnost prokáže.
Jak v případě, kdy svoji totožnost prokázat odmítne, nebo ji prokázat nemůže.
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7) V nočních hodinách vykonáváte svoji pracovní činnost jako dvoučlenná
motorizovaná hlídka. Zastavíte osobní automobil, který není osvětlen
předepsaným osvětlením. Při komunikaci s řidičem, kterého jste vyzval
k vystoupení z vozidla, jste podle vnějších znaků nabyl důvodné podezření,
že je pod vlivem alkoholu. Provedenou orientační dechovou zkouškou
certifikovaným
analyzátorem
alkoholu
v dechu,
splňujícím
podmínky
podle zvláštního zákona jste u řidiče zjistil 1,4 promile alkoholu.
•
•

K jakému protiprávnímu jednání v tomto případě došlo.
Specifikujte svůj další postup.

8) Při obchůzkové činnosti jste zjistil, že na okraji městského parku v nepřehledném
křovinatém terénu se nachází několik sudů a lahví s neznámou tekutinou.
Již na první pohled vidíte, že z jednoho sudu a několika lahví tekutina zřejmě
vytekla.
• K jakému protiprávnímu jednání v tomto případě došlo.
• Popište svůj další postup.
9) Při obchůzce v dvojčlenné hlídce v nočních hodinách jste uslyšel třesk skla
a následně zahlédl osobu, která stojí před rozbitou výlohou prodejny
s elektronikou a v ruce drží nějaké zavazadlo. Když Vás spatřila, dala se i se
zavazadlem na útěk a na Vaše výzvy k zastavení nereaguje. Při pronásledování
jste ji dostihl, ale zmiňované zavazadlo již osoba u sebe nemá.
•
•

K jakému protiprávnímu jednání v tomto případě došlo.
Popište svůj další postup.

10) Byl jste vyslán na místo, kde v souvislosti s živelní pohromou musíte neprodleně
uzavřít jednu z komunikací.
•
•

Jakým způsobem tento úkol splníte.
Kterých zákonných oprávnění můžete využít.

11) Při pochůzkové činnosti zjistíte, že skupina školou povinných dětí (celkem 5)
v době pravidelného školního vyučování poškozuje v parku koše na odpadky tak,
že do nich kopou a odpadky rozhazují po okolí.
•
•

Jak budete postupovat.
Kterých oprávnění ze zákona o obecní policii můžete využít.

12) Při obchůzce jste na parkovišti, vyhrazeném pro invalidy zjistil stojící osobní
automobil, ve kterém není na viditelném místě umístěno zvláštní označení „O1“.
•

Jak budete postupovat v případě, že:

a) řidiče u vozidla zastihnete
b) řidič se u vozidla zdržovat nebude.
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13) Na úřadovnu městské policie kolem 22.00 hodiny Vám dispečer městského
dopravního podniku telefonicky oznámil, že v autobusu městské hromadné
dopravy je silně podnapilý muž, který znečistil autobus zvratky, hrubým způsobem
uráží řidiče autobusu, chová se agresivně a nechce dopravní prostředek opustit.
•
•

Jakého protiprávního jednání se muž dopustil, resp. dopouští.
Jak budete v tomto případě postupovat.

14) Při obchůzce zpozorujete dvě osoby, které přebírají obsah popelnic a kontejnerů
tak, že část odpadků vyhazují na zem.
•
•

Jakého protiprávního jednání se tyto osoby dopouštějí.
Jak budete postupovat.

15) V rámci své pracovní činnosti jste na pozemní komunikaci zastavil osobní
automobil Škoda Octavia, který neměl předepsané osvětlení. Při kontrole
totožnosti řidiče osobního automobilu zjistíte, že je mu pouze 17 let a není
držitelem žádného řidičského oprávnění.
•
•

K jakému protiprávnímu jednání došlo.
Popište svůj další postup.

16) Při obchůzkové činnosti jste spatřil občana, který v parku močí před zraky
kolemjdoucích.
•
•
•

Jak budete v tomto případě postupovat.
K jakému protiprávnímu jednání mohlo dojít.
Kterých oprávnění podle zákona o obecní policii můžete využít.

17) Občany jste byl informován, že u jedné z chat v katastru vaší obce (města)
je pěstováno konopí (marihuana).
•
•

K jakému protiprávnímu jednání mohlo dojít.
Jak budete v tomto případě postupovat.

18)
19) Při obchůzkové činnosti jste zaregistroval motorové vozidlo jedoucí proti Vám,
jehož řidič projel křižovatkou na červený světelný signál.
•
•

Jakého protiprávního jednání se řidič vozidla dopustil.
Jaký bude Váš další postup.
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20) Při výkonu pracovní činnosti jste spatřil osobní automobil, který vjel do pěší zóny
v době, kdy je sem vjezd zakázán, proto jste vozidlo zastavil. Po zastavení
vozidla jste si všiml, že spolujezdec sedící na předním sedadle vozidla není
připoután bezpečnostními pásy. Na Váš dotaz uvádí, že připoután nemusí být
ze zdravotních důvodů.
•
•

K jakému protiprávnímu jednání došlo.
Jak budete v tomto případě postupovat.

21) Při obchůzkové činnosti jste zjistil uzavřenou místní komunikaci vedoucí podél
staveniště (na jejím počátku byla na dvou popelnicích dřevěná lať, která bránila
vjezdu). Podle informací, které jsou vaší městské policii pravidelně v předstihu
předávány o povolených uzavírkách komunikací ve vašem městě, by tato
komunikace měla být průjezdná bez jakéhokoli omezení.
•

Jaký bude Váš další postup v případě, že místní komunikaci neoprávněně
uzavřela:
a) právnická osoba,
b) fyzická osoba.

•

Kterých oprávnění podle zákona o obecní policii můžete využít.

22) V rámci vzájemné spolupráce vykonáváte pracovní činnost spolu s příslušníkem
Policie ČR. Policista projednává přestupek proti bezpečnosti a plynulosti provozu
na pozemních komunikacích, který sám odhalil. V závěru Vás požádal o uložení
blokové pokuty za toto protiprávní jednání, které je i strážník oprávněn projednat
v blokovém řízení, protože mu došly pokutové bloky.
•

Jak budete v tomto případě postupovat; svůj postup zdůvodněte.

23) Při výkonu pracovní činnosti jste v dopoledních hodinách zjistil, že v místní
restauraci, kde jsou provozovány výherní hrací automaty, hraje asi dvanáctiletý
chlapec na výherním hracím automatu. Tvrdí Vám, že mu vyučování odpadlo a
peníze na hru mu dali rodiče.
•
•
•
•

K jakému protiprávnímu jednání v tomto případě došlo.
Jaký bude Váš další postup.
Kterých oprávnění ze zákona o obecní policii můžete využít.
Jaké písemnosti budete následně zpracovávat.

24) Při obchůzkové činnosti jste zjistil, že před jedním z rodinných domků
je na chodníku složen sypký stavební materiál, který z části zasahuje
i do vozovky.
•
•
•

Jak budete v tomto případě postupovat.
Kterých oprávnění podle zákona o obecní policii, respektive jiných právních
norem, můžete využít.
Případné protiprávní jednání kvalifikujte.
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25) Společně s dalším strážníkem zpozorujete v době kolem 24.00 hod. skupinu osob
(3 osoby), která na náměstí hlasitě zpívá a ničí květiny na přilehlých záhonech.
•
•
•

K jakému protiprávnímu jednání v tomto případě dochází.
Jak budete v tomto případě postupovat.
Která oprávnění ze zákona o obecní policii můžete využít.

26) Na úřadovnu městské policie Vám bylo telefonicky oznámeno, že v jedné z ulic
vašeho města nabízejí prostitutky sexuální služby a to dle sdělení oznamovatele
takovým způsobem, že vzbuzují veřejné pohoršení. Ve vašem městě byla vydána
obecně závazná vyhláška, která v této ulici nabízení a poskytování sexuálních
služeb zakazuje.
•
•
•

Jak budete v tomto případě postupovat.
Kterých oprávnění ze zákona o obecní policii můžete využít.
Kvalifikujte jednání prostitutek.

27) Při výkonu pracovní činnosti jste přistihl skupinu dětí a mladistvých (5 osob),
jak týrají koťata, o nichž tvrdí, že je měli na pokyn rodičů jednoho z nich utopit.
O jednom z mladistvých víte, že byl za týrání zvířat již postižen.
•
•
•
•

K jakému protiprávnímu jednání došlo.
Jak budete postupovat.
Kterých oprávnění ze zákona o obecní policii můžete využít.
Jak naložíte s týranými zvířaty, která jsou živá.

28) Při obchůzkové činnosti jste byl na ulici zastaven občanem, který Vám sdělil,
že zpod nárazníku jeho automobilu zaparkovaném na veřejném parkovišti vyčnívá
menší šedý balíček s nějakými dráty. Rovněž uvedl, že po tomto zjištění
již s vozidlem nijak nemanipuloval, samozřejmě ani s nalezeným předmětem.
•
•

Jak budete postupovat.
Kterých oprávnění ze zákona o obecní policii nebo zvláštního zákona můžete
využít.

29) V rámci pracovní činnosti jste zjistil, že po stezce vyhrazené pro cyklisty projíždí
motocyklista.
•
•
•

K jakému protiprávnímu jednání ze strany řidiče došlo.
Jak budete postupovat.
Kterých oprávnění ze zákona o obecní policii nebo zvláštního zákona můžete
využít.

30) Při prohlídce nevyužívaného objektu města spatříte Vám dobře známého
bezdomovce násilnické povahy. Vyzvete jej, aby neprodleně objekt opustil,
protože se v něm zdržovat nemůže. Bezdomovec však reaguje tak, že vytáhne
z kapsy nůž s delší čepelí a odpoví, že nikam nepůjde. Na zákonnou výzvu
s použitím slov „Jménem zákona“, aby nůž odložil a neprodleně objekt opustil,
reaguje tak, že se s napřaženou rukou, ve které stále drží nůž, vydal k Vám
s výhrůžkou, že Vás bodne.
•
•

Kvalifikujte jednání bezdomovce.
Jak budete postupovat.
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31) Pracovnice lékárny Vám telefonicky na úřadovnu městské policie oznámila,
že před několika minutami se občan snažil v jejich lékárně na evidentně padělaný
lékařský předpis získat léky na bázi opiátů, které nejsou volně prodejné. Rovněž
uvedla, že když mu by výdej léků odmítnut, ponechal v lékárně zmiňovaný
předpis a utekl. Podle jejího sdělení by se nemělo jednat o jeho první pokus.
•
•

K jakému protiprávnímu jednání došlo.
Jak budete postupovat.

32) Při pochůzkové činnosti jste zjistil, že na dětském pískovišti se nachází několik
zjevně použitých injekčních stříkaček a jehel.
•
•
•

Kdo odpovídá za hygienickou nezávadnost veřejného pískoviště.
Kterých zákonných oprávnění strážníka můžete využít.
Jaký bude Váš další postup.

33) Při obchůzkové činnosti ve dvojčlenné hlídce jste zpozoroval, jak skupina
mladistvých prohledává kapsy opilého muže ležícího na lavičce v parku, který je
při vědomí, a jeho osobní věci si přisvojuje.
•
•
•
•

K jakému protiprávnímu jednání zde dochází.
Jak budete v tomto případě postupovat.
Kterých oprávnění ze zákona o obecní policii či jiných právních norem můžete
využít.
Popište Váš postup i ve vztahu k opilému muži.

34) V rámci výkonu své pracovní činnosti zpozorujete osobu, která v místním parku
venčí psa a jeho výkaly neuklidila. Pes není na vodítku a volně po parku pobíhá.
Obec vydala obecně závaznou vyhlášku upravující venčení psů pouze
na vyhrazených místech, mezi něž uvedená parková plocha nebyla zařazena.
•
•

Jakého protiprávního jednání se osoba venčící psa dopouští.
Jak budete v tomto případě postupovat.

35) Při výkonu své pracovní činnosti procházíte místním parkem, kde zaměstnanec
technických služeb křovinořezem vysekává okraje chodníku. Již na první pohled
jsou zřejmé jeho nejisté pohyby a vedle odložených pracovních pomůcek (benzín,
náhradní sekací hlavice apod.) stojí i nedopitá láhev alkoholu.
•
•

Uveďte, zda máte zákonné oprávnění provést u tohoto pracovníka orientační
vyšetření, zda nepožil alkoholický nápoj.
Jaký bude Váš postup při zjištění, že požil alkoholický nápoj.

36) Ředitelem střední školy ve Vašem městě Vám bylo telefonicky oznámeno, že dva
mladiství studenti školy dnešního dne před 30 minutami v šatně školy napadli
dalšího studenta. Důvodem napadení měla být skutečnost, že student útočníkům
odmítl vydat peníze, které měl na zakoupení občerstvení.
•
•

K jakému protiprávnímu jednání došlo.
Jak budete v tomto případě postupovat.
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37) Při obchůzkové činnosti jste byl přivolán majitelem prodejny potravin,
který v prodejně zadržel muže. Tento muž měl odcizit láhev destilátu v prodejní
ceně 250 Kč. Podle sdělení oznamovatele mu měl tento muž vyhrožovat újmou
na zdraví a pokusil se jej udeřit do obličeje po té, co mu bylo zabráněno
v opuštění prodejny. Jeho jednání bylo motivováno snahou ponechat
si odcizenou láhev destilátu a z prodejny utéci.
•
•

K jakému protiprávnímu jednání došlo.
Jak budete postupovat.

38) Při pochůzkové činnosti zpozorujete občana, který na ručním vozíku převáží
do provozovny sběrných surovin větší množství kovového materiálu, např. kryty
od lamp pouličního osvětlení, poklopy kanalizace apod.
•

Za jakých podmínek by se tento občan dopustil protiprávního jednání
a jakého.

•

Popište svůj postup v daném případě.

39) Na úřadovnu obecní policie Vám bylo osobou telefonicky oznámeno,
že po návratu z nákupu před malou chvílí zpozorovala vypáčené vstupní dveře
do bytu sousedů, odkud se ozývá i hluk. Uvedla, že sousedé před několika dny
odjeli na zahraniční dovolenou a dali jí klíče od bytu, aby jim mohla zalévat
květiny.
•

Popište svůj postup.

40) V souladu se zákonem o silničním provozu spolu s dalšími dvěma strážníky
měříte rychlost jízdy vozidel na jedné z místních komunikací, kde je tato rychlost
omezena dopravní značkou na 30 km/hod. Zastavíte řidiče, kterému jste v daném
úseku naměřili rychlost jízdy vozidla 52 km/hod.
•
•

Popište svůj další postup.
Jak byste postupoval v případě, že by v daném úseku byla naměřena rychlost
jízdy takového vozidla 60 km/hod.

41) Při obchůzkové činnosti zjistíte, že ve veřejných prostorách nádraží
se v odpoledních hodinách shromažďuje skupina bezdomovců, kteří obtěžují
kolemjdoucí, konzumují alkoholické nápoje a znečišťují okolí.
•
•

Jakého protiprávního jednání se bezdomovci dopouštějí.
Jaký bude Váš postup.

42) Při výkonu pracovní činnosti zpozorujete asi šestnáctiletého chlapce
na skateboardu, který riskantní jízdou na chodníku zcela zjevně ohrožuje ostatní
chodce, kteří musí uskakovat, aby je nezranil.
•
•
•

K jakému protiprávnímu jednání ze strany chlapce dochází.
Jak budete postupovat.
Kterých oprávnění ze zákona o obecní policii, resp. jiných právních norem
můžete využít.
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43) V souladu se zákonným oprávněním jste při výkonu pracovní činnosti zastavil
nákladní automobil. Následně jste zjistil, že z motoru vozidla nadměrně uniká olej.
•
•

Jaký bude Váš další postup.
Kterých oprávnění ze zákona o obecní policii, či jiných právních norem,
využijete.

44) Telefonicky Vám bylo ve večerních hodinách oznámeno hostem restaurace,
že výčepní podal alkoholické nápoje hostům, kteří se do restaurace dostavili
již zcela zjevně podnapilí. Tito podnapilí hosté se již od samotného počátku
chovali velmi hlučně a posléze ztropili výtržnost.
•
•
•

K jakému protiprávnímu jednání došlo.
Popište svůj další postup.
Kterých oprávnění ze zákona o obecní policii nebo zvláštního zákona můžete
využít.

45) Při ranní obchůzkové činnosti kolem základní školy Vám učitelka oznámila,
že v blízkosti školy se, podle sdělení dětí, pohyboval neznámý mladík, který jim
měl nabízet cigarety a bonbóny. Děti měly této učitelce rovněž sdělit, že to není
první případ. Učitelka stručně popsala mladíka (přibližný věk, vzhled, oblečení).
•
•
•

Jak s tímto oznámením naložíte.
Jak budete dále postupovat.
Kterých zákonných oprávnění využijete.

46) Na úřadovnu městské policie Vám zavolala občanka a požádala o pomoc,
neboť při vytírání chodby v činžovním domě, ve kterém bydlí, se jí přibouchly
dveře od bytu a klíče si ponechala uvnitř bytu. Byt se nachází ve třetím
nadzemním podlaží. V bytě je její půlměsíční dítě a na plynovém sporáku, který
nechala zapnutý, vaří oběd. Má důvodnou obavu, aby se plamen plynového
sporáku neuhasil a unikajícím plynem nedošlo k ohrožení života jejího dítěte.
•
•

Jak budete v tomto případě postupovat.
Uveďte, zda otevřete byt, a v případě, že ano, svůj postup zdůvodněte
podle příslušného ustanovení zákona o obecní policii nebo jiné právní normy.

47) Při výkonu své pracovní činnosti v souladu se zákonným oprávněním zastavíte
osobní automobil a při kontrole osvědčení o registraci vozidla zjistíte, že údaje
uvedené v tomto osvědčení neodpovídají realitě, konkrétně registrační značka
uvedená v osvědčení je rozdílná od registrační značky umístěné na vozidle.
Osoba provozovatele tohoto motorového vozidla je odlišná od osoby,
která vozidlo řídí.
•

Popište svůj další postup.
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48) Při obchůzkové činnosti jste zaregistroval, že jeden z prodejců na tržišti ve stánku
prodává cigarety. Jakého protiprávního jednání se prodejce dopouští.
•
•
•
•

Jak budete tuto situaci řešit.
Která zákonná ustanovení byla porušena.
Kterých oprávnění ze zákona o obecní policii nebo jiných právních předpisů
můžete využít.
Jaký by byl Váš další postup, pokud byste zjistil/a, že prodávané cigarety navíc
ještě nejsou řádně okolkovány.

49) Poštovní doručovatelka Vám na ulici oznámila, že před chvílí byla pokousána
neznámým, volně pobíhajícím psem. Ukázala Vám i krvácející zranění na noze.
•

Jak budete v daném případě postupovat a svůj postup zdůvodněte.

50) Na úřadovnu městské policie se v nočních hodinách dostavila žena, která Vám
oznámila, že před několika minutami se vrátil domů její manžel v silně podnapilém
stavu, napadl ji pěstmi, několikrát ji udeřil do obličeje a vyhrožoval, že ji zabije.
Žena je zřetelně rozrušená, krvácí z nosu a na bradě má podlitinu. Své oznámení
doplnila sdělením, že ji v posledních dvou měsících manžel takto napadl
již vícekrát a vždy jí vyhrožoval újmou na zdraví.
•
•

K jakému protiprávnímu jednání v daném případě došlo.
Jaký bude Váš další postup.

51) Občan Vás požádal o odstranění technického prostředku z vozidla. Po příjezdu
na místo zablokování vozidla Vám občan sdělil, že vozidlo na místě zaparkovala
osoba jemu blízká, proto odmítá uvést, o koho se jedná.
•
•

Jak budete v tomto případě postupovat a uveďte, zda technický prostředek
k zabránění odjezdu vozidla z vozidla demontujete, popřípadě kdy.
Po které osobě budete požadovat úhradu nákladů spojených s montáží
a demontáží technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla.

52) Při výkonu své pracovní činnosti jste zpozoroval, jak chodci přecházejí pozemní
komunikaci mimo označený přechod a přesto, že podél komunikace jsou zřízeny
chodníky, pohybují se po samotné vozovce.
•
•

K jakému protiprávnímu jednání došlo.
Jaký bude Váš další postup.

53) Telefonicky Vám bylo na úřadovnu městské policie oznámeno občanem, že jej
před malou chvíli majitel místní restaurace odmítl obsloužit jen proto, že má jinou
barvu pleti.
•
•
•

K jakému protiprávnímu jednání ze strany majitele restaurace mohlo dojít,
pokud se oznamované skutečnosti prokáží jako pravdivé.
Jak budete v tomto případě postupovat.
Kterých oprávnění podle zákona o obecní policii můžete využít.
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54) Na osobní automobil stojící v zákazu stání byl v souladu s ustanovením § 17a
zákona o obecní policii použit technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla.
Při následné kontrole evidence použitých technických prostředků jste zjistil, že od
použití technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla na toto vozidlo
již uplynula doba delší než 30 dní, aniž by někdo požádal o demontáž
blokovacího zařízení.
•
•

Jaký bude Váš další postup.
Kterých oprávnění ze zákona o obecní policii můžete využít.

55) Při výkonu své pracovní činnosti jste zpozoroval, jak dvě děti školního věku
odcizily starší ženě z její nákupní tašky peněženku. Přistižení se hájí tím,
že kradou na příkaz rodičů, kterým také odcizené věci musí odevzdávat.
•
•
•

K jakému protiprávnímu jednání v tomto případě došlo.
Kterých zákonných oprávnění jak ze zákona o obecní policii, tak i podle jiných
právních předpisů využijete.
Jak budete postupovat.

56)
57) Bylo Vám telefonicky oznámeno, že přibližně dvanáctiletý žák základní školy
ve vašem městě údajně nabízí svým spolužákům během přestávek k vyzkoušení
cigarety s marihuanou, čehož využila i dcera oznamovatelky.
•
•

Pokud se sdělení oznamovatelky potvrdí, k jakému protiprávnímu jednání by
v tomto případě mohlo dojít.
Jak budete postupovat.

58) Při obchůzkové činnosti spatříte cyklistu jedoucího po místní komunikaci směrem
k Vám a vidíte, že řídítka drží pouze jednou rukou, protože ve druhé má mobilní
telefon, kterým telefonuje.
• Uveďte, zda v daném případě došlo k porušení zákona a v případě, že ano,
specifikujte svůj další postup.
59) Při výkonu obchůzkové činnosti Vás zastavila žena, která Vám oznámila, že její
sedmnáctiletý syn přišel před několika dny domů „zfetovaný“ a tvrdil jí, že drogy
bezplatně dostává od muže, u kterého se schází větší skupina mladistvých.
Místo těchto schůzek je na katastrálním území vašeho města.
•
•

K jakému protiprávnímu jednání ze strany tohoto muže došlo, pokud by toto
sdělení bylo pravdivé.
Jak budete v tomto případě postupovat a svůj postup zdůvodněte.
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60) Při výkonu své pracovní činnosti zjistíte, že se na náměstí shromáždila skupina
osob (odhadem 25 až 30 osob), jejíž mluvčí vyvolává hesla s rasistickým
podtextem.
•
•

Jakého protiprávního jednání se dopouští mluvčí i ostatní účastníci tohoto
shromáždění.
Jaký bude Váš další postup.

61) Při obchůzkové činnosti zaregistrujete osobu, která na sloupy veřejného osvětlení
vylepuje plakáty.
•
•
•

K jakému protiprávnímu jednání v tomto případě mohlo dojít.
Kterých zákonných oprávnění využijete.
Jak budete postupovat.

62) Při výkonu pracovní činnosti zastavíte osobní automobil, který vjíždí do pěší zóny
v době, kdy tam není vjezd povolen. Ve vozidle je pouze řidič a spolujezdec.
Po zastavení vozidla registrujete, že vozidlo je viditelně označeno znakem „O1“.
•

Jak budete postupovat v případě, že ani řidič ani přepravovaná osoba není
držitelem průkazu mimořádných výhod podle zákona o sociálním
zabezpečení.

63) Při výkonu pracovní činnosti zjistíte na chodníku zaparkovaný osobní automobil,
u kterého není nikdo přítomen.
•
•
•

Za jakých podmínek se mohl řidič dopustit protiprávního jednání a uveďte
jakého.
Jak budete v tomto případě postupovat.
Kterých oprávnění ze zákona o obecní policii nebo jiných právních norem
můžete využít.

64) Při obchůzkové činnosti zpozorujete muže, který přechází po přechodu
pro chodce na červený světelný signál.
•
•
•

Kvalifikujte jednání tohoto chodce.
Jaký bude Váš postup.
Kterých oprávnění ze zákona o obecní policii nebo jiných právních předpisů
můžete využít.

65) Mimo pracovní dobu se nacházíte v restauraci v sousední obci, kde nevykonáváte
svoji pracovní činnost strážníka. Přistoupil k Vám občan, který Vám začal spílat
a posléze Vás pěstí uhodil s odůvodněním, že jste mu předchozího dne uložil
blokovou pokutu za špatné parkování. Potom se napřáhl, aby Vás uhodil
ze stejného důvodu ještě jednou.
•
•
•

K jakému protiprávnímu jednání ze strany občana došlo.
Jak budete v tomto případě postupovat.
Kterých zákonných oprávnění můžete využít a svůj postup zdůvodněte.
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66) Při obchůzkové činnosti jste zjistil, že byla dokončena oprava fasády rodinného
domku, na které chybí zde původně umístěné označení ulice. Na Váš dotaz,
proč zde označení ulice není, Vám majitel rodinného domku uvedl, že tabulku
s označením ulice zpět na dům neumístil, protože si nechce novou fasádu ničit.
•
•
•

Došlo v daném případě k porušení zákona?
Pokud ano, kvalifikujte toto protiprávní jednání.
Jak budete dále postupovat.

67) Na úřadovně obecní policie jste přijal anonymní telefonát, že na jedné ze staveb,
která se nachází na katastrálním území vaší obce, je bez pracovního povolení
zaměstnáno několik cizinců, kterým měl tuto práci zprostředkovat konkrétní
občan.
•
•

K jakému protiprávnímu jednání by došlo v případě, pokud by se zakládal
na pravdě.
Jaký bude Váš další postup v této věci.

68) Při obchůzkové činnosti spatříte zaparkovaný osobní automobil na místní
komunikaci, která je opatřena dopravní značkou „Zákaz vjezdu všech vozidel
(v obou směrech)“. V daném úseku pozemní komunikace není místní úprava
silničního provozu, ze které by zákaz stání vyplýval a vozidlo netvoří překážku
silničního provozu. Řidič vozidla není na místě přítomen a ve vozidle není
na viditelném místě žádná informace, ze které by vyplývalo, že s tímto vozidlem
je možno do daného úseku místní komunikace vjíždět.
•
•

Došlo ze strany řidiče k porušení zákona?
Jaký bude Váš další postup.

69) Při obchůzkové činnosti jste se stal svědkem situace, kdy jeden občan brutálně
bije svého nezletilého syna.
•
•
•

K jakému protiprávnímu jednání v daném případě došlo.
Jak budete postupovat.
Kterých oprávnění ze zákona o obecní policii můžete využít.

70) Při obchůzce jste přijal oznámení občana, že jeho soused již delší dobu
(neviděl jej minimálně týden) nevychází ze svého bytu, odkud se začal i šířit
zápach.
•
•

Jaký bude Váš postup po přijetí citovaného oznámení.
Kdo je v tomto případě oprávněn otevřít byt zmiňovaného souseda.

71) Při výkonu pochůzkové činnosti jste s kolegou svědky střetu dvou motorových
vozidel, z nichž jedno se vzňalo. Na místě není zatím přítomna hlídka Policie ČR.
Dvě z osob, které se vám z hořícího vozidla podařilo vyprostit, jsou popáleny.
Řidič druhého vozidla se z vozidla dostal sám a krvácí v obličejové části.
•
•

Jaký bude Váš další postup.
Jakým způsobem poskytnete první pomoc zraněným osobám.
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72) Na úřadovnu městské policie Vám bylo telefonicky oznámeno, že na katastru
obce se do příkopu převrátil tahač s návěsem - cisternou, na které jsou
na oranžové tabulce dvě trojky. Podle sdělení oznamovatele, který se nachází
v blízkosti této havárie, z proražené cisterny uniká její obsah na pozemní
komunikaci a do příkopu. Na místě není přítomen řidič vozidla, ani žádná další
osoba.
•

Popište svůj další postup po přijetí citovaného oznámení.

73) Při výkonu své pracovní činnosti spatříte, že se ve Vaší bezprostřední blízkosti
v řece topí asi osmnáctiletá dívka.
•

Jak budete v tomto případě
a při poskytování první pomoci.

postupovat,

zejména

při

její

záchraně

74) Vykonáváte pracovní činnost jako dvoučlenná motorizovaná hlídka a do vysílačky
kolem 01.30 hodin obdržíte informaci, že kamerovým systémem byl v nedaleké
ulici zjištěn mladík, který na fasádu jednoho z domů stříká sprejem nějaký nápis.
•
•

Jakého protiprávního jednání se mladík dopouští.
Jaký bude Váš další postup.

75) Ředitel soukromé nemocnice s poliklinikou, která je v katastru vašeho města,
Vám telefonicky oznámil, že na parkovišti vyhrazeném pro rychlou záchrannou
službu je zaparkován osobní automobil, v němž ani v jeho blízkosti se řidič
vozidla nezdržuje.
•
•

K jakému protiprávnímu jednání došlo.
Jaký bude Váš další postup.

76) V rámci obchůzkové činnosti jste přijal oznámení občana, že v lese, který se
nachází na území Vaší obce, táboří skupina mladých lidí. Na místě údajně rovněž
rozdělala oheň.
•
•
•

Dochází v tomto případě k protiprávnímu jednání; pokud ano k jakému?
Jaký bude Váš další postup po přijetí tohoto oznámení.
Jakých oprávnění ze zákona obecní policii můžete využít.

77) Na úřadovnu městské policie Vám bylo telefonicky oznámeno občanem,
že v lese, který se nachází na území Vaší obce, parkuje s motorovým vozidlem
skupina osob (asi 4 až 5), která na místě sbírá jmelí.
•
•

Dochází v tomto případě k protiprávnímu jednání; pokud ano,tak k jakému?
Popište svůj další postup.

78) Občan Vám oznámil, že na jeho vyhrazeném parkovišti pro vozidlo označené
znakem O 1, stojí již více než hodinu pro něj neznámý osobní automobil.
•
•

Jakého protiprávního jednání se dopustil řidič, který zde osobní automobil
zaparkoval.
Jaký bude Váš další postup.
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79) Při pochůzkové činnosti zjistíte, že na pozemku jedné z firem se nachází značné
množství vyřazených strojních zařízení, uložených v rozpadávajících
se dřevěných kontejnerech a to i v několika vrstvách nad sebou.
Uvedenou skutečnost kritizují i majitelé přilehlých nemovitostí, protože složené
kontejnery brání ve výhledu a narušují vzhled obce.
•
•
•

K jakému protiprávnímu jednání v daném případě dochází.
Jaký bude Váš další postup.
Kterých oprávnění ze zákona o obecní policii můžete využít a jaké písemnosti
budete následně zpracovávat.

80) Při výkonu své pracovní činnosti provádíte kontrolu místního hřbitova.
Přitom zjistíte, že některá hrobová místa jsou zcela zjevně dlouhodobě
neudržovaná (propadnuté desky hrobek apod.).
•
•

Došlo v tomto případě k protiprávnímu jednání?
Pokud ano, popište svůj další postup.

81) Na úřadovnu městské policie Vám bylo telefonicky oznámeno, že na místní
komunikaci na území obce je odstaven nákladní automobil s nákladem kmenů
stromů. Řidič se údajně v blízkosti tohoto vozidla nezdržuje. Náklad vozidla má
údajně ohrožovat bezpečnost a plynulost provozu na této pozemní komunikaci.
•
•

K jakému protiprávnímu jednání v daném případě dochází.
Popište svůj další postup.

82) Při obchůzkové činnosti jste zjistil, že v blízkosti jedné z chat v katastru Vaší obce
jsou na ohništi páleny plastové obaly, zbytky asfaltové lepenky a zbytky okenních
rámů opatřených barvou.
•
•

K jakému protiprávnímu jednání dochází.
Popište svůj další postup.

83) Revizor dopravního podniku Vám oznámil, že jedna z kontrolovaných osob
v autobuse městské hromadné dopravy se nemůže prokázat platnou jízdenkou
a navíc odmítá i sdělit svoje osobní údaje. Proto Vás požádal o pomoc při zjištění
totožnosti tohoto „černého pasažéra“.
•
•

Popište svůj další postup po přijetí citovaného oznámení.
Kterých oprávnění ze zákona o obecní policii využijete.

84) Při výkonu své pracovní činnosti jste zastavil motorové vozidlo, jehož řidič se
dopustil přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních
komunikacích (jde o přestupek, který jste oprávněn projednat v blokovém řízení).
Řidič s vozidlem zastavil, ale zůstal ve vozidle uzamčen a odmítá s Vámi
komunikovat.
•
•

K jakému protiprávnímu jednání ze strany řidiče došlo.
Jak budete v této situaci postupovat a kterých oprávnění ze zákona o obecní
policii či jiných právních norem můžete využít.
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85) V odpoledních hodinách vykonáváte svoji pracovní činnost na území Vaší obce
v chatové oblasti ve dvojčlenné hlídce spolu se psem. Při kontrole jedné z chat
spatříte vypáčené okenice a podle reakce psa jste nabyl důvodné podezření,
že by se narušitel mohl ještě uvnitř chaty nacházet.
•
•

K jakému protiprávnímu jednání mohlo dojít.
Popište svůj další postup.

86) V rámci své pracovní činnosti projíždíte vozidlem městské policie místní
komunikace a na nepřehledném vrcholu stoupání jedné z nich uvidíte
zaparkované vozidlo, které je uzamčeno a uvnitř se nachází zuřící pes (německý
ovčák). Žádná osoba, která by mohla být řidičem citovaného vozidla, se v jeho
blízkosti nenachází.
•

Jakého protiprávního jednání se mohl dopustit řidič vozidla.

•

Jak budete dále postupovat včetně specifikace zákonných oprávnění,
která případně využijete.

87) Při výkonu své pracovní činnosti spatříte dva školáky evidentně mladší šestnácti
let, kteří na chodníku před trafikou kouří cigarety. Dotazem jste od těchto školáků
zjistil, že cigarety jeden z nich před chvílí zakoupil v trafice, před kterou kouří.
Zašel jste do této trafiky a zjistil, že zde prodává sedmnáctiletá dcera majitelky
trafiky.
•
•

K jakým protiprávním jednáním v tomto případě došlo (mohlo dojít).
Popište svůj další postup.

88) Při pochůzkové činnosti jste spatřil neosvětlené motorové vozidlo (osobní
automobil), jehož řidič nerespektoval přikázaný směr jízdy a přijíždí směrem
k Vám.
•
•

Jakého protiprávní jednání se řidič dopouští.
Jaký bude Váš další postup.

89) V rámci obchůzkové činnosti jste zpozoroval muže, který se v katastru obce
pohybuje v kolejišti železniční tratě.
•
•

Uveďte, zda se tento muž dopouští protiprávního jednání, a v případě, že ano,
tak jej kvalifikujte.
Popište svůj další postup.

90) Společně s dalším strážníkem provádíte kontrolní činnost na diskotéce, která je
určena výhradně pro mládež do 18 let. Přitom zjistíte, že jsou zde prodávány
a podávány alkoholické nápoje a před několika osobami, které jsou zjevně mladší
18 let, stojí skleničky s vínem a ještě nedopitá láhev vína. Provozovatel diskotéky
je fyzická osoba, která však v současné době přítomna není.
•
•

Uveďte, zda se v daném případě jedná o protiprávní jednání, a v případě,
že ano, jednání kvalifikujte.
Popište svůj další postup.
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91) Při výkonu své pracovní činnosti ve večerních hodinách jste za snížené
viditelnosti zpozoroval cyklistu, který na místní komunikaci jede na neosvětleném
jízdním kole a jeho jízda je značně nejistá.
•
•

Kvalifikujte protiprávní jednání cyklisty.
Jak budete dále postupovat a která zákonná oprávnění jak podle zákona
o obecní policii, tak i podle jiných právních norem, můžete v návaznosti
na další zjištění realizovat.

92) Přijal jste oznámení, že na jednom z pěti vyhrazených parkovacích míst firmy již
déle než 30 minut stojí osobní automobil, který nemá s firmou nic společného.
V tomto vozidle ani na viditelném místě není umístěna kartička firmy, která by
opravňovala řidiče vozidla k parkování. Oznamovatel Vás požádal o pomoc
při řešení této situace. (Vaše město provozuje odtahovou službu.).
•
•
•

Jaký bude Váš další postup.
Jak budete reagovat v případě, že všechna parkovací místa na tomto
parkovišti budou obsazena.
Jak v případě, kdy i po neoprávněném zaparkování osobního automobilu
zůstanou ještě dvě parkovací místa volná.

93) Na úřadovnu městské policie Vám bylo kolem 23.00 hodin telefonicky
oznámeno, že občan z okna svého bytu vidí na Mírovém náměstí minimálně čtyři
muže, kteří navzájem na sebe útočí nějakými tyčemi a jeden muž již leží na zemi
a je pravděpodobně zraněn.
•
•

Jakého protiprávního jednání se muži dopouštějí.
Jak budete po přijetí tohoto oznámení postupovat.
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