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Varianta:0

1. Kolik existuje stupňů povodňové aktivity a jak se nazývají:
1) dva stupně, 1. stupeň značí voda stoupá, 2. stupeň značí voda klesá
2) čtyři stupně, 1. stupeň je bdělost, 2. stupeň je pohotovost, 3. stupeň je příprava, 4. stupeň je
zásah
3) čtyři stupně, 1. stupeň je bdělost, 2. stupeň je pohotovost, 3. stupeň je příprava, 4. stupeň je
ohrožení
4) tři stupně, 1. stupeň je bdělost, 2. stupeň je pohotovost, 3. stupeň je ohrožení
2. Zařízením civilní ochrany bez právní subjektivity se rozumí:
1) zařízení nezbytné pro obranu státu
2) technická zařízení sloužící k zabezpečení podpory krizového řízení
3) součást právnické osoby nebo obce určené k ochraně obyvatelstva
4) zařízení jednotného systému varování a vyrozumění
3. Válečný stav se vyhlašuje pro:
1) území, které je nutné bránit (podle konkrétních podmínek)
2) omezené území
3) celé území státu
4) omezené nebo celé území státu (podle konkrétních podmínek)
4. V duchu zákona č.239/2000 Sb. se rozumí:
1) Integrovaným záchranným systémem koordinovaný postup jeho složek při přípravě na
mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací
2) Integrovaným záchranným systémem koordinovaný postup jeho složek při přípravě na
mimořádné události a při provádění záchranných prací
3) Integrovaným záchranným systémem organizační začlenění jeho složek při přípravě na
mimořádné události a při provádění záchranných a prací
4) Integrovaným záchranným systémem organizační začlenění jeho složek při řešení
krizových situací
5. Kdo je předsedou Bezpečnostní rady státu:
1) předseda vlády ČR
2) ministr vnitra pro nevojenská ohrožení
3) prezident ČR
4) ministr obrany pro vojenská ohrožení
6. Evakuace se neplánuje:
1) ze zón havarijního plánování objektů nebo zařízení s biologickými agens a toxiny
2) ze zón havarijního plánování pracovišť s velmi významnými zdroji ionizujícího záření
3) ze zón havarijního plánování objektů nebo zařízení s nebezpečnými chemickými látkami
4) ze zón havarijního plánování, které evakuaci neumožňují
7. Jaké jsou složky integrovaného záchranného systému:
1) základní složky a ostatní složky
2) IZS se dále nedělí
3) hlavní složky a vedlejší složky
4) hlavní složky a ostatní složky
8. Evakuace se vztahuje:
1) na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí, s výjimkou osob, které
se budou podílet na záchranných pracích
2) na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí
3) na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí, vyjma osob o kterých
rozhodne starosta obce
4) na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí, s výjimkou věznic

9. Jaké jsou úrovně koordinace integrovaného záchranného systému:
1) taktická, operační, strategická
2) taktická, regionální, operační
3) taktická, regionální, strategická
4) výkonná, strategická, operativní
10. Kdo zabezpečuje zpracování krizového plánu obcí s rozšířenou působností:
1) krajský úřad
2) HZS kraje
3) městský úřad
4) bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností
11. Při stavu ohrožení státu a válečném stavu se vydávají dětské ochranné vaky:
1) pro děti do 1,5 roku
2) pro děti od 1,5 do 6 let
3) pro děti do 6 let
4) dle rozhodnutí starosty obce
12. Krizovým řízením se rozumí:
1) souhrn řídících činností věcně příslušných orgánů zaměřených na analýzu a vyhodnocení
bezpečnostních rizik a jejich řešení
2) organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s řešením krizové
situace
3) souhrn řídících činností orgánů krizového řízení zaměřených na analýzu a vyhodnocení
bezpečnostních rizik a plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností
prováděných v souvislosti s přípravou na krizové situace a jejich řešením, nebo
ochranou kritické infrastruktury
4) řešení daných krizových situací
13. Systém nouzového hospodářství zabezpečuje nezbytné dodávky pro:
1) zahraniční vojenské jednotky dočasně umístěné na teritoriu České republiky
2) ozbrojené síly a ozbrojené bezpečnostní sbory
3) uspokojení základních životních potřeb obyvatelstva
4) zařízení a jednotky civilní ochrany
14. Mezi plány konkrétních činností havarijního plánu kraje patří:
1) pohotovostní plán seismických opatření
2) všeobecný poplachový plán
3) pohotovostní plán povodňových opatření
4) pohotovostní plán veterinárních opatření
-----------------------------------------------------------------------------------------15. Za přidělení zásob pro humanitární pomoc fyzickým osobám vážně postiženým krizovou
situací odpovídá:
1) velitel zásahu IZS
2) krajský hejtman, starosta obce s rozšířenou působností nebo starosta obce, kterému
byly zásoby pro humanitární pomoc poskytnuty; vydané zásoby se neuhrazují ani
nevracejí
3) vláda ČR
4) ředitel HZS příslušného kraje
16. Hromadné onemocnění zvířat se nazývá:
1) Epidemie
2) Epifytie
3) Epizootie
4) Epicurie

17. Název varovného signálu v ČR je:
1) Mimořádná událost
2) Všeobecná výstraha
3) Všeobecný poplach
4) Varovná výstraha
18. Předsedou bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností je:
1) příslušník HZS kraje určený ředitelem HZS kraje nebo jím určeným funkcionářem
2) starostou pověřená osoba mající praktické zkušenosti s řešením krizových situací
3) příslušník Policie ČR místně příslušný kobci
4) starosta
19. Způsob a rozsah kolektivní ochrany ukrytím stanoví plán ukrytí, který je součástí:
1) plánu řešení krizových situací obce
2) poplachového plánu integrovaného záchranného systému
3) plánu ochrany obyvatelstva obce
4) havarijního plánu
20. Kdo je předsedou bezpečnostní rady kraje:
1) zástupce hejtmana
2) hejtman
3) ředitel HZS kraje
4) ředitel krajského úřadu
21. Stav nouze vyhlašuje:
1) Hejtman
2) Ministerstvo vnitra
3) Vláda
4) Vláda se schválením prezidenta ČR
22. HZS kraje zabezpečuje zpracování:
1) nouzového plánu kraje
2) krizového plánu kraje, který schvaluje hejtman
3) krizového plánu kraje, který schvaluje ředitel krajského ředitelství HZS ČR
4) krizového plánu kraje, který schvaluje GŘ HZS ČR
-----------------------------------------------------------------------------------------23. Právní řád rozlišuje následující krizové stavy:
1) stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu, válečný stav
2) stav ohrožení, nouzový stav, stav mimořádný, stav branné pohotovosti státu
3) stav ohrožení, nouzový stav, stav mimořádný, stav válečný
4) stav nebezpečí, nouzový stav, válečný stav, stav napadení
-----------------------------------------------------------------------------------------24. Druhý stupeň poplachu je vyhlašován v případě, že:
1) mimořádná událost ohrožuje nejvýše 20 osob, cenný chov zvířat nebo plochy území do 1000
2
m
2) mimořádná událost se nedá zvládnout běžnými prostředky HZS
3) mimořádná událost ohrožuje nejvýše 100 osob, více jak jeden objekt se složitými
podmínkami pro zásah, jednotlivé prostředky hromadné dopravy osob, cenný chov
2
zvířat nebo plochy území do 10 000 m
4) mimořádná událost ohrožuje nejvýše 1000 osob, více jak deset objektů se složitými
podmínkami pro zásah, jednotlivé prostředky hromadné dopravy osob, cenný chov zvířat
2
nebo plochy území do 100 000 m
25. Co rozumíme pod pojmem zóna havarijního plánování:
1) území, které určí zpracovatel krizového plánu kraje
2) subjekt nebo zařízení, v němž obecní úřad, v jehož územním obvodu se nachází objekt
nebo zařízení, kde je umístěna nebezpečná látka, uplatňuje požadavky havarijního
plánování formou vnějšího havarijního plánu a v němž zajišťuje veřejné projednávání
stanovených dokumentů

3) území v okolí subjektu nebo zařízení, v němž krajský úřad, v jehož územním obvodu
se nachází objekt nebo zařízení, kde je umístěna nebezpečná látka, uplatňuje
požadavky havarijního plánování formou vnějšího havarijního plánu a v němž
zajišťuje veřejné projednávání stanovených dokumentů
4) zařízení, v němž kraj, v jehož územním obvodu se nachází objekt nebo zařízení, kde je
umístěna nebezpečná látka, uplatňuje požadavky havarijního plánování formou vnějšího
havarijního plánu a v němž zajišťuje veřejné projednávání stanovených dokumentů
26. Co je krizová situace:
1) mimořádná událost podle zákona o integrovaném záchranném systému, narušení
kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav nebezpečí,
nouzový stav nebo stav ohrožení státu
2) událost, v jejímž důsledku se vyhlašuje nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav;
jsou při ní ohroženy důležité hodnoty, zájmy či statky státu a jeho občanů a hrozící
nebezpečí a způsobené škody lze odvrátit a odstranit běžnou činností orgánů veřejné
moci, ozbrojených sil, ozbrojených bezpečnostních sborů, záchranných sborů, havarijních
a jiných služeb a právnických a fyzických osob
3) mimořádná událost podle zákona o integrovaném záchranném systému, narušení kritické
infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav ohrožení státu nebo
válečný stav
4) událost, v jejímž důsledku se vyhlašuje stav nebezpečí, nouzový stav; jsou při ní ohroženy
důležité hodnoty, zájmy či statky státu a jeho občanů a hrozící nebezpečí a způsobené
škody nelze odvrátit ani odstranit běžnou činností orgánů veřejné moci, ozbrojených sil,
ozbrojených bezpečnostních sborů, záchranných sborů, havarijních a jiných služeb a
právnických a fyzických osob
27. Ověřování provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění se provádí:
1) vždy každou druhou středu v měsíci ve 12 hodin
2) dle skutečné potřeby
3) zpravidla každou první středu v měsíci ve 12 hodin
4) dvakrát ročně, a to první středu v měsíci únoru a říjnu
28. Podle zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, jsou zásoby pro
humanitární pomoc vytvářeny:
1) Ministerstvem zemědělství
2) Správou státních hmotných rezerv
3) Ministerstvem vnitra-generálním ředitelstvím HZS ČR
4) Ministerstvem průmyslu a obchodu
29. Integrovaný záchranný systém se použije (dle zákona č.239/2000Sb.)v přípravě na vznik
mimořádné události a při potřebě provádět současně záchranné a likvidační práce:
1) dvěma anebo více složkami integrovaného záchranného systému při vyhlášení zvláštního
poplachu
2) dvěma anebo více složkami integrovaného záchranného systému
3) jednou nebo dvěma složkami Hasičského záchranného sboru
4) jednou nebo dvěma složkami integrovaného záchranného systému
30. Ve smyslu mezinárodního humanitárního práva je civilní obrana definovaná:
1) v čl. 61 Dodatkového protokolu I k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949
2) v zákoně č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
3) ve vyhlášce č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva
4) v zákoně č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Krizovým řízením se rozumí:
1) organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s řešením krizové situace
2) souhrn řídících činností věcně příslušných orgánů zaměřených na analýzu a vyhodnocení
bezpečnostních rizik a jejich řešení
3) řešení daných krizových situací
4) souhrn řídících činností orgánů krizového řízení zaměřených na analýzu a vyhodnocení
bezpečnostních rizik a plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných
v souvislosti s přípravou na krizové situace a jejich řešením, neboochranou kritické
infrastruktury
2. V duchu zákona č.239/2000 Sb. se rozumí:
1) Integrovaným záchranným systémem organizační začlenění jeho složek při přípravě na
mimořádné události a při provádění záchranných a prací
2) Integrovaným záchranným systémem koordinovaný postup jeho složek při přípravě na
mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací
3) Integrovaným záchranným systémem koordinovaný postup jeho složek při přípravě na
mimořádné události a při provádění záchranných prací
4) Integrovaným záchranným systémem organizační začlenění jeho složek při řešení krizových
situací
3. Podle zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, jsou zásoby pro
humanitární pomoc vytvářeny:
1) Správou státních hmotných rezerv
2) Ministerstvem vnitra-generálním ředitelstvím HZS ČR
3) Ministerstvem průmyslu a obchodu
4) Ministerstvem zemědělství
4. Kdo zabezpečuje zpracování krizového plánu obcí s rozšířenou působností:
1) HZS kraje
2) městský úřad
3) krajský úřad
4) bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností
5. Integrovaný záchranný systém se použije (dle zákona č.239/2000Sb.)v přípravě na vznik
mimořádné události a při potřebě provádět současně záchranné a likvidační práce:
1) jednou nebo dvěma složkami integrovaného záchranného systému
2) dvěma anebo více složkami integrovaného záchranného systému
3) jednou nebo dvěma složkami Hasičského záchranného sboru
4) dvěma anebo více složkami integrovaného záchranného systému při vyhlášení zvláštního
poplachu
6. Kdo je předsedou Bezpečnostní rady státu:
1) předseda vlády ČR
2) ministr vnitra pro nevojenská ohrožení
3) prezident ČR
4) ministr obrany pro vojenská ohrožení
7. Hromadné onemocnění zvířat se nazývá:
1) Epicurie
2) Epidemie
3) Epizootie
4) Epifytie

8. Za přidělení zásob pro humanitární pomoc fyzickým osobám vážně postiženým krizovou situací
odpovídá:
1) vláda ČR
2) velitel zásahu IZS
3) krajský hejtman, starosta obce s rozšířenou působností nebo starosta obce, kterému byly
zásoby pro humanitární pomoc poskytnuty; vydané zásoby se neuhrazují ani nevracejí
4) ředitel HZS příslušného kraje
9. Co je krizová situace:
1) mimořádná událost podle zákona o integrovaném záchranném systému, narušení kritické
infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav ohrožení státu nebo válečný
stav
2) mimořádná událost podle zákona o integrovaném záchranném systému, narušení kritické
infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav
nebo stav ohrožení státu
3) událost, v jejímž důsledku se vyhlašuje nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav;
jsou při ní ohroženy důležité hodnoty, zájmy či statky státu a jeho občanů a hrozící
nebezpečí a způsobené škody lze odvrátit a odstranit běžnou činností orgánů veřejné
moci, ozbrojených sil, ozbrojených bezpečnostních sborů, záchranných sborů, havarijních
a jiných služeb a právnických a fyzických osob
4) událost, v jejímž důsledku se vyhlašuje stav nebezpečí, nouzový stav; jsou při ní ohroženy
důležité hodnoty, zájmy či statky státu a jeho občanů a hrozící nebezpečí a způsobené
škody nelze odvrátit ani odstranit běžnou činností orgánů veřejné moci, ozbrojených sil,
ozbrojených bezpečnostních sborů, záchranných sborů, havarijních a jiných služeb a
právnických a fyzických osob
10. Název varovného signálu v ČR je:
1) Varovná výstraha
2) Mimořádná událost
3) Všeobecná výstraha
4) Všeobecný poplach
11. Právní řád rozlišuje následující krizové stavy:
1) stav ohrožení, nouzový stav, stav mimořádný, stav válečný
2) stav nebezpečí, nouzový stav, válečný stav, stav napadení
3) stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu, válečný stav
4) stav ohrožení, nouzový stav, stav mimořádný, stav branné pohotovosti státu
12. HZS kraje zabezpečuje zpracování:
1) krizového plánu kraje, který schvaluje hejtman
2) krizového plánu kraje, který schvaluje ředitel krajského ředitelství HZS ČR
3) nouzového plánu kraje
4) krizového plánu kraje, který schvaluje GŘ HZS ČR
13. Systém nouzového hospodářství zabezpečuje nezbytné dodávky pro:
1) zahraniční vojenské jednotky dočasně umístěné na teritoriu České republiky
2) uspokojení základních životních potřeb obyvatelstva
3) zařízení a jednotky civilní ochrany
4) ozbrojené síly a ozbrojené bezpečnostní sbory
14. Zařízením civilní ochrany bez právní subjektivity se rozumí:
1) součást právnické osoby nebo obce určené k ochraně obyvatelstva
2) zařízení jednotného systému varování a vyrozumění
3) technická zařízení sloužící k zabezpečení podpory krizového řízení
4) zařízení nezbytné pro obranu státu

15. Válečný stav se vyhlašuje pro:
1) celé území státu
2) omezené nebo celé území státu (podle konkrétních podmínek)
3) území, které je nutné bránit (podle konkrétních podmínek)
4) omezené území
16. Předsedou bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností je:
1) příslušník Policie ČR místně příslušný kobci
2) příslušník HZS kraje určený ředitelem HZS kraje nebo jím určeným funkcionářem
3) starosta
4) starostou pověřená osoba mající praktické zkušenosti s řešením krizových situací
17. Při stavu ohrožení státu a válečném stavu se vydávají dětské ochranné vaky:
1) pro děti do 6 let
2) pro děti do 1,5 roku
3) dle rozhodnutí starosty obce
4) pro děti od 1,5 do 6 let
18. Kolik existuje stupňů povodňové aktivity a jak se nazývají:
1) čtyři stupně, 1. stupeň je bdělost, 2. stupeň je pohotovost, 3. stupeň je příprava, 4. stupeň je
zásah
2) dva stupně, 1. stupeň značí voda stoupá, 2. stupeň značí voda klesá
3) tři stupně, 1. stupeň je bdělost, 2. stupeň je pohotovost, 3. stupeň je ohrožení
4) čtyři stupně, 1. stupeň je bdělost, 2. stupeň je pohotovost, 3. stupeň je příprava, 4. stupeň je
ohrožení
19. Ve smyslu mezinárodního humanitárního práva je civilní obrana definovaná:
1) ve vyhlášce č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva
2) v zákoně č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů ( krizový zákon)
3) v čl. 61 Dodatkového protokolu I k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949
4) v zákoně č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
20. Způsob a rozsah kolektivní ochrany ukrytím stanoví plán ukrytí, který je součástí:
1) havarijního plánu
2) plánu řešení krizových situací obce
3) poplachového plánu integrovaného záchranného systému
4) plánu ochrany obyvatelstva obce
21. Jaké jsou úrovně koordinace integrovaného záchranného systému:
1) taktická, regionální, operační
2) výkonná, strategická, operativní
3) taktická, regionální, strategická
4) taktická, operační, strategická
22. Jaké jsou složky integrovaného záchranného systému:
1) hlavní složky a vedlejší složky
2) základní složky a ostatní složky
3) hlavní složky a ostatní složky
4) IZS se dále nedělí
23. Evakuace se vztahuje:
1) na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí, s výjimkou osob, které se
budou podílet na záchranných pracích
2) na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí
3) na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí, vyjma osob o kterých
rozhodne starosta obce
4) na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí, s výjimkou věznic

24. Druhý stupeň poplachu je vyhlašován v případě, že:
1) mimořádná událost ohrožuje nejvýše 20 osob, cenný chov zvířat nebo plochy území do 1000
2
m
2) mimořádná událost se nedá zvládnout běžnými prostředky HZS
3) mimořádná událost ohrožuje nejvýše 1000 osob, více jak deset objektů se složitými
podmínkami pro zásah, jednotlivé prostředky hromadné dopravy osob, cenný chov zvířat
2
nebo plochy území do 100 000 m
4) mimořádná událost ohrožuje nejvýše 100 osob, více jak jeden objekt se složitými podmínkami
pro zásah, jednotlivé prostředky hromadné dopravy osob, cenný chov zvířat nebo plochy
2
území do 10 000 m
25. Co rozumíme pod pojmem zóna havarijního plánování:
1) zařízení, v němž kraj, v jehož územním obvodu se nachází objekt nebo zařízení, kde je
umístěna nebezpečná látka, uplatňuje požadavky havarijního plánování formou vnějšího
havarijního plánu a v němž zajišťuje veřejné projednávání stanovených dokumentů
2) území, které určí zpracovatel krizového plánu kraje
3) území v okolí subjektu nebo zařízení, v němž krajský úřad, v jehož územním obvodu se
nachází objekt nebo zařízení, kde je umístěna nebezpečná látka, uplatňuje požadavky
havarijního plánování formou vnějšího havarijního plánu a v němž zajišťuje veřejné
projednávání stanovených dokumentů
4) subjekt nebo zařízení, v němž obecní úřad, v jehož územním obvodu se nachází objekt nebo
zařízení, kde je umístěna nebezpečná látka, uplatňuje požadavky havarijního plánování
formou vnějšího havarijního plánu a v němž zajišťuje veřejné projednávání stanovených
dokumentů
26. Kdo je předsedou bezpečnostní rady kraje:
1) zástupce hejtmana
2) hejtman
3) ředitel HZS kraje
4) ředitel krajského úřadu
27. Ověřování provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění se provádí:
1) dle skutečné potřeby
2) zpravidla každou první středu v měsíci ve 12 hodin
3) vždy každou druhou středu v měsíci ve 12 hodin
4) dvakrát ročně, a to první středu v měsíci únoru a říjnu
28. Evakuace se neplánuje:
1) ze zón havarijního plánování objektů nebo zařízení s biologickými agens a toxiny
2) ze zón havarijního plánování objektů nebo zařízení s nebezpečnými chemickými látkami
3) ze zón havarijního plánování, které evakuaci neumožňují
4) ze zón havarijního plánování pracovišť s velmi významnými zdroji ionizujícího záření
29. Mezi plány konkrétních činností havarijního plánu kraje patří:
1) pohotovostní plán seismických opatření
2) pohotovostní plán povodňových opatření
3) pohotovostní plán veterinárních opatření
4) všeobecný poplachový plán
30. Stav nouze vyhlašuje:
1) Vláda se schválením prezidenta ČR
2) Ministerstvo vnitra
3) Hejtman
4) Vláda
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1. V duchu zákona č.239/2000 Sb. se rozumí:
1) Integrovaným záchranným systémem organizační začlenění jeho složek při přípravě na
mimořádné události a při provádění záchranných a prací
2) Integrovaným záchranným systémem koordinovaný postup jeho složek při přípravě na
mimořádné události a při provádění záchranných prací
3) Integrovaným záchranným systémem koordinovaný postup jeho složek při přípravě na
mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací
4) Integrovaným záchranným systémem organizační začlenění jeho složek při řešení krizových
situací
2. Podle zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, jsou zásoby pro
humanitární pomoc vytvářeny:
1) Ministerstvem vnitra-generálním ředitelstvím HZS ČR
2) Ministerstvem průmyslu a obchodu
3) Ministerstvem zemědělství
4) Správou státních hmotných rezerv
3. Krizovým řízením se rozumí:
1) souhrn řídících činností orgánů krizového řízení zaměřených na analýzu a vyhodnocení
bezpečnostních rizik a plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných
v souvislosti s přípravou na krizové situace a jejich řešením, neboochranou kritické
infrastruktury
2) organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s řešením krizové situace
3) souhrn řídících činností věcně příslušných orgánů zaměřených na analýzu a vyhodnocení
bezpečnostních rizik a jejich řešení
4) řešení daných krizových situací
4. Co je krizová situace:
1) mimořádná událost podle zákona o integrovaném záchranném systému, narušení kritické
infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav ohrožení státu nebo válečný
stav
2) událost, v jejímž důsledku se vyhlašuje stav nebezpečí, nouzový stav; jsou při ní ohroženy
důležité hodnoty, zájmy či statky státu a jeho občanů a hrozící nebezpečí a způsobené
škody nelze odvrátit ani odstranit běžnou činností orgánů veřejné moci, ozbrojených sil,
ozbrojených bezpečnostních sborů, záchranných sborů, havarijních a jiných služeb a
právnických a fyzických osob
3) mimořádná událost podle zákona o integrovaném záchranném systému, narušení kritické
infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav
nebo stav ohrožení státu
4) událost, v jejímž důsledku se vyhlašuje nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav;
jsou při ní ohroženy důležité hodnoty, zájmy či statky státu a jeho občanů a hrozící
nebezpečí a způsobené škody lze odvrátit a odstranit běžnou činností orgánů veřejné
moci, ozbrojených sil, ozbrojených bezpečnostních sborů, záchranných sborů, havarijních
a jiných služeb a právnických a fyzických osob
5. Mezi plány konkrétních činností havarijního plánu kraje patří:
1) pohotovostní plán seismických opatření
2) pohotovostní plán povodňových opatření
3) všeobecný poplachový plán
4) pohotovostní plán veterinárních opatření
6. Systém nouzového hospodářství zabezpečuje nezbytné dodávky pro:
1) zařízení a jednotky civilní ochrany
2) uspokojení základních životních potřeb obyvatelstva
3) ozbrojené síly a ozbrojené bezpečnostní sbory
4) zahraniční vojenské jednotky dočasně umístěné na teritoriu České republiky

7. Za přidělení zásob pro humanitární pomoc fyzickým osobám vážně postiženým krizovou
situací odpovídá:
1) velitel zásahu IZS
2) ředitel HZS příslušného kraje
3) vláda ČR
4) krajský hejtman, starosta obce s rozšířenou působností nebo starosta obce, kterému byly
zásoby pro humanitární pomoc poskytnuty; vydané zásoby se neuhrazují ani nevracejí
8. Hromadné onemocnění zvířat se nazývá:
1) Epicurie
2) Epifytie
3) Epizootie
4) Epidemie
9. Jaké jsou úrovně koordinace integrovaného záchranného systému:
1) taktická, regionální, strategická
2) taktická, operační, strategická
3) taktická, regionální, operační
4) výkonná, strategická, operativní
10. Ve smyslu mezinárodního humanitárního práva je civilní obrana definovaná:
1) ve vyhlášce č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva
2) v čl. 61 Dodatkového protokolu I k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949
3) v zákoně č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů ( krizový zákon)
4) v zákoně č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
11. Způsob a rozsah kolektivní ochrany ukrytím stanoví plán ukrytí, který je součástí:
1) poplachového plánu integrovaného záchranného systému
2) plánu ochrany obyvatelstva obce
3) havarijního plánu
4) plánu řešení krizových situací obce
12. Integrovaný záchranný systém se použije (dle zákona č.239/2000Sb.)v přípravě na vznik
mimořádné události a při potřebě provádět současně záchranné a likvidační práce:
1) jednou nebo dvěma složkami Hasičského záchranného sboru
2) dvěma anebo více složkami integrovaného záchranného systému při vyhlášení zvláštního
poplachu
3) jednou nebo dvěma složkami integrovaného záchranného systému
4) dvěma anebo více složkami integrovaného záchranného systému
13. Při stavu ohrožení státu a válečném stavu se vydávají dětské ochranné vaky:
1) pro děti od 1,5 do 6 let
2) dle rozhodnutí starosty obce
3) pro děti do 6 let
4) pro děti do 1,5 roku
14. Předsedou bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností je:
1) starostou pověřená osoba mající praktické zkušenosti s řešením krizových situací
2) příslušník Policie ČR místně příslušný kobci
3) starosta
4) příslušník HZS kraje určený ředitelem HZS kraje nebo jím určeným funkcionářem

15. Co rozumíme pod pojmem zóna havarijního plánování:
1) území, které určí zpracovatel krizového plánu kraje
2) zařízení, v němž kraj, v jehož územním obvodu se nachází objekt nebo zařízení, kde je
umístěna nebezpečná látka, uplatňuje požadavky havarijního plánování formou vnějšího
havarijního plánu a v němž zajišťuje veřejné projednávání stanovených dokumentů

3) území v okolí subjektu nebo zařízení, v němž krajský úřad, v jehož územním obvodu se
nachází objekt nebo zařízení, kde je umístěna nebezpečná látka, uplatňuje požadavky
havarijního plánování formou vnějšího havarijního plánu a v němž zajišťuje veřejné
projednávání stanovených dokumentů
4) subjekt nebo zařízení, v němž obecní úřad, v jehož územním obvodu se nachází objekt nebo
zařízení, kde je umístěna nebezpečná látka, uplatňuje požadavky havarijního plánování
formou vnějšího havarijního plánu a v němž zajišťuje veřejné projednávání stanovených
dokumentů
16. Kdo je předsedou Bezpečnostní rady státu:
1) předseda vlády ČR
2) prezident ČR
3) ministr vnitra pro nevojenská ohrožení
4) ministr obrany pro vojenská ohrožení
17. HZS kraje zabezpečuje zpracování:
1) krizového plánu kraje, který schvaluje hejtman
2) nouzového plánu kraje
3) krizového plánu kraje, který schvaluje GŘ HZS ČR
4) krizového plánu kraje, který schvaluje ředitel krajského ředitelství HZS ČR
18. Evakuace se neplánuje:
1) ze zón havarijního plánování pracovišť s velmi významnými zdroji ionizujícího záření
2) ze zón havarijního plánování, které evakuaci neumožňují
3) ze zón havarijního plánování objektů nebo zařízení s nebezpečnými chemickými látkami
4) ze zón havarijního plánování objektů nebo zařízení s biologickými agens a toxiny
19. Válečný stav se vyhlašuje pro:
1) celé území státu
2) omezené území
3) území, které je nutné bránit (podle konkrétních podmínek)
4) omezené nebo celé území státu (podle konkrétních podmínek)
20. Kdo zabezpečuje zpracování krizového plánu obcí s rozšířenou působností:
1) městský úřad
2) HZS kraje
3) bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností
4) krajský úřad
21. Kdo je předsedou bezpečnostní rady kraje:
1) zástupce hejtmana
2) ředitel krajského úřadu
3) hejtman
4) ředitel HZS kraje
22. Ověřování provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění se provádí:
1) vždy každou druhou středu v měsíci ve 12 hodin
2) zpravidla každou první středu v měsíci ve 12 hodin
3) dle skutečné potřeby
4) dvakrát ročně, a to první středu v měsíci únoru a říjnu
23. Zařízením civilní ochrany bez právní subjektivity se rozumí:
1) součást právnické osoby nebo obce určené k ochraně obyvatelstva
2) technická zařízení sloužící k zabezpečení podpory krizového řízení
3) zařízení nezbytné pro obranu státu
4) zařízení jednotného systému varování a vyrozumění

24. Název varovného signálu v ČR je:
1) Mimořádná událost
2) Všeobecná výstraha
3) Varovná výstraha
4) Všeobecný poplach
25. Jaké jsou složky integrovaného záchranného systému:
1) IZS se dále nedělí
2) hlavní složky a vedlejší složky
3) hlavní složky a ostatní složky
4) základní složky a ostatní složky
26. Právní řád rozlišuje následující krizové stavy:
1) stav ohrožení, nouzový stav, stav mimořádný, stav válečný
2) stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu, válečný stav
3) stav nebezpečí, nouzový stav, válečný stav, stav napadení
4) stav ohrožení, nouzový stav, stav mimořádný, stav branné pohotovosti státu
27. Stav nouze vyhlašuje:
1) Vláda se schválením prezidenta ČR
2) Ministerstvo vnitra
3) Vláda
4) Hejtman
28. Kolik existuje stupňů povodňové aktivity a jak se nazývají:
1) dva stupně, 1. stupeň značí voda stoupá, 2. stupeň značí voda klesá
2) čtyři stupně, 1. stupeň je bdělost, 2. stupeň je pohotovost, 3. stupeň je příprava, 4. stupeň je
ohrožení
3) tři stupně, 1. stupeň je bdělost, 2. stupeň je pohotovost, 3. stupeň je ohrožení
4) čtyři stupně, 1. stupeň je bdělost, 2. stupeň je pohotovost, 3. stupeň je příprava, 4. stupeň je
zásah
29. Druhý stupeň poplachu je vyhlašován v případě, že:
1) mimořádná událost ohrožuje nejvýše 20 osob, cenný chov zvířat nebo plochy území do 1000
2
m
2) mimořádná událost ohrožuje nejvýše 100 osob, více jak jeden objekt se složitými podmínkami
pro zásah, jednotlivé prostředky hromadné dopravy osob, cenný chov zvířat nebo plochy
2
území do 10 000 m
3) mimořádná událost ohrožuje nejvýše 1000 osob, více jak deset objektů se složitými
podmínkami pro zásah, jednotlivé prostředky hromadné dopravy osob, cenný chov zvířat
2
nebo plochy území do 100 000 m
4) mimořádná událost se nedá zvládnout běžnými prostředky HZS
30. Evakuace se vztahuje:
1) na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí
2) na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí, s výjimkou věznic
3) na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí, s výjimkou osob, které se
budou podílet na záchranných pracích
4) na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí, vyjma osob o kterých
rozhodne starosta obce

