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 jaká rizika hrozí při porušení některých zásad činnosti výkonu služby
soukromého detektiva. Vyjmenujte jakých nejčastějších porušení zákona se může
soukromý detektiv dopustit ( jak v oblasti trestněprávní tak v oblasti
občanskoprávní)?
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. Za jakých podmínek v rámci soukromé detektivní činnosti můžete pracovat s
osobními údaji jednotlivců nebo zájmové skupiny osob, uveďte kdy budou 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. Vysvětlete a na příkladu uveďte tvorbu detektivní legendy a její využití při
realizaci detektivní zakázky !
07. Popište, co rozumíte pod pojmem detektivní prověrka jako forma 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. Kdy při výkonu Vašeho povolání můžete omezit osobní svobodu osoby,a jaké
povinnosti z toho pro vás vyplývají. Popište a předveďte taktiku zákroku !
10. Definujte, co vnímáte pod pojmem zbraň a obranný prostředek; vysvětlete,
v jakých případech a jakým způsobem jste oprávněn použít drženou,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!
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12. Popište rozdíl mezi trestným činem a přestupkem, jaká jsou hlediska pro
posouzení těchto jednání?
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
nutnou obranu nebo krajní nouzi ?
15. Specifikujte Vaši činnost při plnění pracovních povinností je-li zraněna osoba ve
Vašem zájmovém prostoru a vysvětlete postup předlékařské první pomoci !.

Část B:
16. Popište rozdíl mezi shromažďováním informací formou pozorování-monitoringu a
nebezpečným pronásledováním !
17. Popište činnost soukromého detektiva při získávání zpráv o pověsti v místě
bydliště a zájmových míst prověřované osoby !
18. Jako první se dostavíte po zaznění několika výstřelů na místo, kde leží
zakrvácená osoba v bezvědomí a zahlédnete neznámou, utíkající osobu !
19. Definujte a proveďte laický popis osoby a vysvětlete významné markanty při
popisu lidského těla!
20. Vyjmenujte, jaké informace, jako soukromý detektiv, můžete získat z elektrického
(poplachového) zabezpečovacího systému, elektrického požární signalizace,
kamerového systému a popište Vaši činnost v případě jejich aktivace, či snímání
nestandardní situace v rámci součinnosti se službou ochrany majetku a osob !
21. Na praktických případech uveďte, jaká práva a povinnosti mají úřední osoby ve
vztahu občanům, včetně soukromého detektiva!
22. Co rozumíte pod pojmem detektivní kombinace, uveďte příklady a popište co
musí detektivní kombinace splňovat!
23. Popište místo a úlohu soukromého detektiva v civilně právních případech a
trestních kauzách?
24. Vyjmenujte základní ustanovení, která jsou z hlediska pracovního
kodexu detektiva pro Vás závazná při výkonu povolání a uveďte příklady jejich
naplňování v praktické činnosti, zejména oblast tzv. citlivých údajů!
25. Charakterizujte možnosti soukromého detektiva při spolupráci se soudními znalci
a kriminalistickými odborníky. K čemu takto získané informace slouží?
26. Vysvětlete pojem detektivní verze , její význam, tvorba a využití!
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27. Vysvětlete pojem detektivní vyšetřování(rozkrývání) a vysvětlete postup
naplňování této detektivní formy!
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 (monitorování).
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!
Zpracoval: JUDr. František Brabec

JUDr. Jiří Kameník
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