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-----------------------------------------------------------------------------------------1. Plán krizové připravenosti je:
1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný
zpracovatel krizového plánu, a které jsou subjektem hospodářské mobilizace nebo jsou zahrnuty v plánu
nezbytných dodávek
2) dílčí plán, který zpracovává krizový štáb obce a kraje
3) dokument, který zpracovává právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, kterou k tomu vyzval
příslušný orgán krizového řízení, a která zajišťuje plnění opatření vyplývajících z krizového plánu
4) krizový plán subjektů poskytujících veřejné služby v celostátním rozsahu (např. České dráhy, televize,
radiokomunikace apod.), který je součástí krizového plánu věcně příslušného ústředního správního úřadu
-----------------------------------------------------------------------------------------2. Obecní úřad:
1) úkoly varování, evakuaci a ukrytí osob před hrozícím nebezpečím není ze zákona povinen plnit
2) zajišťuje varování, evakuaci a ukrytí osob před hrozícím nebezpečím
3) organizuje evakuaci a podílí se na zajištění varování a ukrytí obyvatel obce
4) podílí se na varování, evakuaci a ukrytí osob před hrozícím nebezpečím
-----------------------------------------------------------------------------------------3. Vnější havarijní plán se prověřuje cvičením minimálně:
1) 1 x za 4 roky
2) 1 x za 3 roky
3) 1 x za rok
4) 1 x za 2 roky
-----------------------------------------------------------------------------------------4. Kdo schvaluje na krajské úrovni poplachový plán IZS kraje:
1) Ředitel krajského úřadu
2) Ředitel HZS kraje
3) Hejtman
4) Hejtman spolu s ředitelem krajského úřadu
-----------------------------------------------------------------------------------------5. Základními složkami integrovaného záchranného systému dle zákona o IZS jsou:
1) HZS ČR, jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany,
zdravotnická záchranná služba a Policie ČR
2) HZS ČR, zdravotnická záchranná služba a Policie ČR
3) HZS ČR, zdravotnická záchranná služba, Policie ČR a Armáda ČR
4) jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, zdravotnická záchranná
služba a Policie ČR
-----------------------------------------------------------------------------------------6. Co je věcný prostředek:
1) movitá nebo nemovitá věc nebo poskytovaná služba, pokud tuto věc nebo službu lze využít při řešení
krizové situace
2) věci ve vlastnictví státu, územních samosprávných celků a fyzických osob nebo jimi poskytované služby, které lze
využít při řešení mimořádné události a krizové situace
3) movité a nemovité věci právnických osob nebo jimi poskytované služby, které lze využít při řešení mimořádné
události a krizové situace
4) movité a nemovité věci právnických osob, které lze využít při řešení mimořádné události a krizové situace
-----------------------------------------------------------------------------------------7. Kdo je statutárním orgánem integrovaného záchranného systému:
1) ředitel integrovaného záchranného systému
2) určený představitel Hasičského záchranného sboru České republiky
3) nikdo, integrovaný záchranný systém není úřad
4) ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky
-----------------------------------------------------------------------------------------8. Co je to integrovaný záchranný systém:
1) příspěvková organizace složek podílejících se na likvidaci následků mimořádných událostí
2) systém spolupráce zasahujících složek při likvidaci následků mimořádných událostí a systém spolupráce
při přípravě na tyto zásahy
3) státní instituce, která řeší otázky krizového řízení
4) státní instituce,která řeší organizaci ochrany obyvatel
------------------------------------------------------------------------------------------

9. Kdo provádí taktickou úroveň koordinace integrovaného záchranného systému:
1) starosta obce s rozšířenou působností
2) velitel zásahu spolu se starostou místně příslušné obce
3) velitel zásahu
4) hejtman kraje
-----------------------------------------------------------------------------------------10. Který z těchto plánů nepatří mezi plány konkrétních činností:
1) plán monitorování
2) plán ochrany kulturních památek
3) plán evakuace
4) povodňový plán
-----------------------------------------------------------------------------------------11. Dle zákona č. 240/2000Sb. se rozumí pracovní povinností:
1) povinnost fyzické osoby vykonávat po nezbytně nutnou dobu určenou práci, kterou je tato osoba povinna konat v
místě určeném orgánem krizového řízení
2) povinnost fyzické osoby vykonávat po nezbytně nutnou dobu určenou práci, která je nutná pro řešení
krizové situace a kterou je tato osoba povinna konat v místě určeném orgánem krizového řízení
3) povinnost fyzické osoby vykonávat jednorázové a mimořádné úkoly nezbytné pro řešení krizové situace, které jsou
povinny konat v místě určeném orgánem krizového řízení
4) povinnost právnické osoby vykonávat jednorázové a mimořádné úkoly nezbytné pro řešení krizové situace, které
jsou povinny konat v místě určeném orgánem krizového řízení
-----------------------------------------------------------------------------------------12. Bezpečnostní systém ČR je tvořen soustavou:
1) subjektů, které zajišťují bezpečnost státu (ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory, záchranné sbory, havarijní
služby)
2) armádních a policejních subjektů
3) subjektů, které zajišťují bezpečnost státu (ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory, záchranné sbory,
havarijní služby) a subjektů, které se podílejí na bezpečnosti státu (správní úřady, orgány územních
samosprávných celků, právnické osoby, fyzické osoby)
4) legislativních a exekutivních subjektů
-----------------------------------------------------------------------------------------13. Kdo řeší dle zákona č. 240/2000Sb. rozpory v oblasti krizového řízení?
1) Generální ředitelství HZS
2) Vláda ČR spolu s odbornými garanty
3) Bezpečnostní rada státu
4) Ministerstvo vnitra ČR
-----------------------------------------------------------------------------------------14. Plán ochrany kulturních památek je jedním z plánů konkrétních činnosti:
1) havarijního plánu kraje
2) tento plán se nezpracovává
3) vnějšího havarijního plánu
4) vnějšího havarijního plánu i havarijního plánu kraje
-----------------------------------------------------------------------------------------15. Mezi státní hmotné rezervy nepatří:
1) nouzové zásoby
2) pohotovostní zásoby
3) hmotné rezervy
4) mobilizační rezervy
-----------------------------------------------------------------------------------------16. Kritickou infrastrukturou se dle zákona č. 240/2000Sb. rozumí:
1) skupina národohospodářských odvětví zajišťujících předpoklady pro celkový rozvoj ekonomiky, především průmyslu
a zemědělské výroby; obvykle jde o vybudování dopravních systémů, spojů, energetických zdrojů,
vodohospodářských zařízení, stavby bytů, škol, zdravotnických zařízení, výzkumných institucí
2) prvek kritické infrastruktury nebo systém prvků kritické infrastruktury, narušení jehož funkce by mělo
závažný dopad na bezpečnost státu, zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, zdraví
osob nebo ekonomiku státu
3) souhrn zařízení a objektů nezbytných pro přípravu a řízení obrany státu, rozvinutí a činnost ozbrojených sil a
spojeneckých vojsk při obraně státu
4) vše, co je důležité pro krizové řízení státu
------------------------------------------------------------------------------------------

17. Akustická zkouška sirén se provádí:
1) nepřerušovaným tónem sirény po dobu 140 sekund
2) přerušovaným tónem sirény po dobu 140 sekund
3) přerušovaným tónem sirény po dobu 200 sekund
4) kolísavým tónem sirény po dobu 140 sekund
-----------------------------------------------------------------------------------------18. Stav nebezpečí lze vyhlásit na dobu nejvýše:
1) 30 dnů, tuto dobu může předseda vlády ČR prodloužit jen se souhlasem parlamentu ČR
2) 30 dnů, tuto dobu může hejtman prodloužit jen se souhlasem parlamentu ČR
3) 30 dnů, tuto dobu může hejtman prodloužit jen se souhlasem bezpečnostní rady kraje
4) 30 dnů, tuto dobu může hejtman prodloužit jen se souhlasem vlády ČR
-----------------------------------------------------------------------------------------19. Stálé tlakově odolné úkryty se využívají k ochraně obyvatelstva proti:
1) účinkům radiačních, či chemických havárií
2) účinkům zbraní hromadného ničení za válečného stavu
3) účinkům průmyslových škodlivin
4) účinkům ionizujícího záření v případě radiační havárie mimo území ČR
-----------------------------------------------------------------------------------------20. Členy bezpečnostní rady kraje jmenuje:
1) ředitel krajského úřadu
2) hejtman
3) ministr vnitra na návrh hejtmana
4) zástupce hejtmana
-----------------------------------------------------------------------------------------21. Kdo za stavu nebezpečí zabezpečuje varování a vyrozumění:
1) HZS kraje
2) krizový štáb kraje
3) policie ČR
4) bezpečnostní rada kraje
-----------------------------------------------------------------------------------------22. HZS kraje v duchu z. č. 240/2000:
1) zpracovává krizový plán kraje a krizový plán obcí s rozšířenou působností
2) zpracovává krizový plán kraje
3) se krizového plánování neúčastní
4) zpracovává krizový plán obcí s rozšířenou působností
-----------------------------------------------------------------------------------------23. Dle krizového zákona hejtman řídí a kontroluje přípravná opatření, činnosti k řešení krizových situací a činnosti ke zmírnění
jejich následků. Za tímto účelem mimo jiné:
1) zřizuje a řídí bezpečnostní radu kraje
2) řídí havarijní komisi kraje
3) zřizuje a řídí bezpečnostní radu kraje a krizový štáb kraje
4) zřizuje a řídí bezpečnostní radu kraje a protipovodňovou komisi kraje
-----------------------------------------------------------------------------------------24. Evropská kritická infrastruktura je dle zákona č.240/2000Sb.:
1) kritická infrastruktura na území České republiky, jejíž narušení by mělo závažný dopad i na další členský
stát Evropské unie
2) kritická infrastruktura na území Evropy
3) kritická infrastruktura na území České republiky, ve vlastnictví některého dalšího státu EU, jejíž narušení by mělo
závažný dopad i na další členský stát Evropské unie
4) kritická infrastruktura na území Evropy, jejíž narušení by mělo závažný dopad i na ČR
------------------------------------------------------------------------------------------

25. Které orgány vyhlašují krizové stavy:
1) hejtman kraje nebo primátor hl. m. Prahy (nouzový stav), vláda ČR, popř. předseda vlády ČR (stav nebezpečí) nebo
Parlament ČR (stav branné pohotovosti státu)
2) hejtman kraje nebo primátor hl. m. Prahy vyhlašuje (stav nebezpečí), vláda ČR, popř. předseda vlády ČR
(nouzový stav), Parlament ČR (stav ohrožení státu a válečný stav)
3) hejtman kraje nebo primátor hl. m. Prahy (nouzový stav), vláda ČR, popř. předseda vlády ČR (stav nebezpečí) nebo
Parlament ČR (stav ohrožení státu), v případě hrozby nebo vzniku krizové situace a v přímé závislosti na
jejím charakteru a rozsahu
4) hejtman kraje nebo starosta obce s rozšířenou působností (stav nebezpečí), vláda ČR, (nouzový stav) nebo
Parlament ČR (stav ohrožení státu a válečný stav), v případě hrozby nebo vzniku krizové situace a v přímé
závislosti na jejím charakteru a rozsahu
-----------------------------------------------------------------------------------------26. Co je to „varování“ a „vyrozumění“:
1) varování je směřováno k obyvatelstvu, které je nebo může být postiženo následky mimořádné události;
vyrozumění je směřováno k orgánům a organizacím, které se podílejí nebo mohou podílet na likvidaci
následků mimořádné události
2) vyrozumění je směřováno k obyvatelstvu, které je nebo může být postiženo následky mimořádné události; varování
je směřováno k orgánům a organizacím, které se podílejí nebo mohou podílet na likvidaci následků
mimořádné události
3) vyrozumění je směřováno k obyvatelstvu, které je nebo může být postiženo následky mimořádné události; varování
je směřováno k hromadným sdělovacím prostředkům
4) varování a vyrozumění jsou shodné pojmy, oba vyjadřují informovanost obyvatelstva, které je nebo může být
postiženo následky mimořádné události
-----------------------------------------------------------------------------------------27. Podle vyhlášky č. 380/2002 Sb., se evakuací zabezpečuje:
1) přemístění osob a zvířat z míst ohrožených mimořádnou událostí
2) přemístění osob a objektů, o kterých rozhodne hejtman kraje
3) přemístění osob, zvířat, předmětů kulturní hodnoty, technického zařízení, případně strojů a materiálu
k zachování nutné výroby a nebezpečných látek z míst ohrožených mimořádnou událostí
4) přemístění osob, zvířat, předmětů kulturní hodnoty, technického zařízení, případně strojů a materiálu k zachování
nutné výroby
-----------------------------------------------------------------------------------------28. Podle zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, jsou zásoby pro humanitární pomoc určeny:
1) příslušníkům záchranných a bezpečnostních sborů
2) právnickým osobám vážně postiženým krizovou situací
3) právnickým osobám a fyzickým osobám žijícím v krizové oblasti
4) fyzickým osobám vážně postiženým krizovou situací
-----------------------------------------------------------------------------------------29. Úkoly koordinace výkonu státní správy v oblasti kritické infrastruktury vyplývající z členství České republiky v Evropské unii,
plní:
1) Ministerstvo vnitra
2) Bezpečnostní rada státu
3) Vláda ČR
4) Ministerstvo životního prostředí
-----------------------------------------------------------------------------------------30. Definice pojmu „Ochrana obyvatelstva“ je uvedena v zákoně:
1) č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
2) č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru ČR
3) č. 240/ 2000 Sb., o krizovém řízení
4) č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy
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-----------------------------------------------------------------------------------------1. Bezpečnostní systém ČR je tvořen soustavou:
1) armádních a policejních subjektů
2) subjektů, které zajišťují bezpečnost státu (ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory, záchranné sbory, havarijní
služby)
3) legislativních a exekutivních subjektů
4) subjektů, které zajišťují bezpečnost státu (ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory, záchranné sbory,
havarijní služby) a subjektů, které se podílejí na bezpečnosti státu (správní úřady, orgány územních
samosprávných celků, právnické osoby, fyzické osoby)
-----------------------------------------------------------------------------------------2. Kdo schvaluje na krajské úrovni poplachový plán IZS kraje:
1) Hejtman
2) Ředitel krajského úřadu
3) Ředitel HZS kraje
4) Hejtman spolu s ředitelem krajského úřadu
-----------------------------------------------------------------------------------------3. Podle zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, jsou zásoby pro humanitární pomoc určeny:
1) právnickým osobám vážně postiženým krizovou situací
2) právnickým osobám a fyzickým osobám žijícím v krizové oblasti
3) fyzickým osobám vážně postiženým krizovou situací
4) příslušníkům záchranných a bezpečnostních sborů
-----------------------------------------------------------------------------------------4. Který z těchto plánů nepatří mezi plány konkrétních činností:
1) plán ochrany kulturních památek
2) plán evakuace
3) plán monitorování
4) povodňový plán
-----------------------------------------------------------------------------------------5. Úkoly koordinace výkonu státní správy v oblasti kritické infrastruktury vyplývající z členství České republiky v Evropské unii,
plní:
1) Ministerstvo životního prostředí
2) Bezpečnostní rada státu
3) Vláda ČR
4) Ministerstvo vnitra
-----------------------------------------------------------------------------------------6. Základními složkami integrovaného záchranného systému dle zákona o IZS jsou:
1) HZS ČR, jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany,
zdravotnická záchranná služba a Policie ČR
2) HZS ČR, zdravotnická záchranná služba a Policie ČR
3) HZS ČR, zdravotnická záchranná služba, Policie ČR a Armáda ČR
4) jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, zdravotnická záchranná
služba a Policie ČR
-----------------------------------------------------------------------------------------7. Kritickou infrastrukturou se dle zákona č. 240/2000Sb. rozumí:
1) vše, co je důležité pro krizové řízení státu
2) skupina národohospodářských odvětví zajišťujících předpoklady pro celkový rozvoj ekonomiky, především průmyslu
a zemědělské výroby; obvykle jde o vybudování dopravních systémů, spojů, energetických zdrojů,
vodohospodářských zařízení, stavby bytů, škol, zdravotnických zařízení, výzkumných institucí
3) souhrn zařízení a objektů nezbytných pro přípravu a řízení obrany státu, rozvinutí a činnost ozbrojených sil a
spojeneckých vojsk při obraně státu
4) prvek kritické infrastruktury nebo systém prvků kritické infrastruktury, narušení jehož funkce by mělo
závažný dopad na bezpečnost státu, zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, zdraví
osob nebo ekonomiku státu
------------------------------------------------------------------------------------------

8. Mezi státní hmotné rezervy nepatří:
1) hmotné rezervy
2) nouzové zásoby
3) pohotovostní zásoby
4) mobilizační rezervy
-----------------------------------------------------------------------------------------9. Co je to „varování“ a „vyrozumění“:
1) vyrozumění je směřováno k obyvatelstvu, které je nebo může být postiženo následky mimořádné události; varování
je směřováno k hromadným sdělovacím prostředkům
2) varování je směřováno k obyvatelstvu, které je nebo může být postiženo následky mimořádné události;
vyrozumění je směřováno k orgánům a organizacím, které se podílejí nebo mohou podílet na
likvidaci následků mimořádné události
3) vyrozumění je směřováno k obyvatelstvu, které je nebo může být postiženo následky mimořádné události; varování
je směřováno k orgánům a organizacím, které se podílejí nebo mohou podílet na likvidaci následků
mimořádné události
4) varování a vyrozumění jsou shodné pojmy, oba vyjadřují informovanost obyvatelstva, které je nebo může být
postiženo následky mimořádné události
-----------------------------------------------------------------------------------------10. Akustická zkouška sirén se provádí:
1) kolísavým tónem sirény po dobu 140 sekund
2) nepřerušovaným tónem sirény po dobu 140 sekund
3) přerušovaným tónem sirény po dobu 140 sekund
4) přerušovaným tónem sirény po dobu 200 sekund
-----------------------------------------------------------------------------------------11. Dle krizového zákona hejtman řídí a kontroluje přípravná opatření, činnosti k řešení krizových situací a činnosti ke zmírnění
jejich následků. Za tímto účelem mimo jiné:
1) zřizuje a řídí bezpečnostní radu kraje a krizový štáb kraje
2) zřizuje a řídí bezpečnostní radu kraje a protipovodňovou komisi kraje
3) zřizuje a řídí bezpečnostní radu kraje
4) řídí havarijní komisi kraje
-----------------------------------------------------------------------------------------12. HZS kraje v duchu z. č. 240/2000:
1) zpracovává krizový plán kraje
2) se krizového plánování neúčastní
3) zpracovává krizový plán kraje a krizový plán obcí s rozšířenou působností
4) zpracovává krizový plán obcí s rozšířenou působností
-----------------------------------------------------------------------------------------13. Kdo řeší dle zákona č. 240/2000Sb. rozpory v oblasti krizového řízení?
1) Generální ředitelství HZS
2) Bezpečnostní rada státu
3) Ministerstvo vnitra ČR
4) Vláda ČR spolu s odbornými garanty
-----------------------------------------------------------------------------------------14. Obecní úřad:
1) organizuje evakuaci a podílí se na zajištění varování a ukrytí obyvatel obce
2) podílí se na varování, evakuaci a ukrytí osob před hrozícím nebezpečím
3) zajišťuje varování, evakuaci a ukrytí osob před hrozícím nebezpečím
4) úkoly varování, evakuaci a ukrytí osob před hrozícím nebezpečím není ze zákona povinen plnit
-----------------------------------------------------------------------------------------15. Vnější havarijní plán se prověřuje cvičením minimálně:
1) 1 x za rok
2) 1 x za 2 roky
3) 1 x za 4 roky
4) 1 x za 3 roky
------------------------------------------------------------------------------------------

16. Stav nebezpečí lze vyhlásit na dobu nejvýše:
1) 30 dnů, tuto dobu může hejtman prodloužit jen se souhlasem bezpečnostní rady kraje
2) 30 dnů, tuto dobu může předseda vlády ČR prodloužit jen se souhlasem parlamentu ČR
3) 30 dnů, tuto dobu může hejtman prodloužit jen se souhlasem vlády ČR
4) 30 dnů, tuto dobu může hejtman prodloužit jen se souhlasem parlamentu ČR
-----------------------------------------------------------------------------------------17. Dle zákona č. 240/2000Sb. se rozumí pracovní povinností:
1) povinnost fyzické osoby vykonávat jednorázové a mimořádné úkoly nezbytné pro řešení krizové situace, které jsou
povinny konat v místě určeném orgánem krizového řízení
2) povinnost fyzické osoby vykonávat po nezbytně nutnou dobu určenou práci, kterou je tato osoba povinna konat v
místě určeném orgánem krizového řízení
3) povinnost právnické osoby vykonávat jednorázové a mimořádné úkoly nezbytné pro řešení krizové situace, které
jsou povinny konat v místě určeném orgánem krizového řízení
4) povinnost fyzické osoby vykonávat po nezbytně nutnou dobu určenou práci, která je nutná pro řešení
krizové situace a kterou je tato osoba povinna konat v místě určeném orgánem krizového řízení
-----------------------------------------------------------------------------------------18. Plán krizové připravenosti je:
1) dílčí plán, který zpracovává krizový štáb obce a kraje
2) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný
zpracovatel krizového plánu, a které jsou subjektem hospodářské mobilizace nebo jsou zahrnuty v plánu
nezbytných dodávek
3) krizový plán subjektů poskytujících veřejné služby v celostátním rozsahu (např. České dráhy, televize,
radiokomunikace apod.), který je součástí krizového plánu věcně příslušného ústředního správního úřadu
4) dokument, který zpracovává právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, kterou k tomu vyzval
příslušný orgán krizového řízení, a která zajišťuje plnění opatření vyplývajících z krizového plánu
-----------------------------------------------------------------------------------------19. Definice pojmu „Ochrana obyvatelstva“ je uvedena v zákoně:
1) č. 240/ 2000 Sb., o krizovém řízení
2) č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy
3) č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
4) č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru ČR
-----------------------------------------------------------------------------------------20. Stálé tlakově odolné úkryty se využívají k ochraně obyvatelstva proti:
1) účinkům ionizujícího záření v případě radiační havárie mimo území ČR
2) účinkům radiačních, či chemických havárií
3) účinkům zbraní hromadného ničení za válečného stavu
4) účinkům průmyslových škodlivin
-----------------------------------------------------------------------------------------21. Kdo provádí taktickou úroveň koordinace integrovaného záchranného systému:
1) velitel zásahu spolu se starostou místně příslušné obce
2) hejtman kraje
3) velitel zásahu
4) starosta obce s rozšířenou působností
-----------------------------------------------------------------------------------------22. Kdo je statutárním orgánem integrovaného záchranného systému:
1) nikdo, integrovaný záchranný systém není úřad
2) ředitel integrovaného záchranného systému
3) ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky
4) určený představitel Hasičského záchranného sboru České republiky
-----------------------------------------------------------------------------------------23. Co je to integrovaný záchranný systém:
1) příspěvková organizace složek podílejících se na likvidaci následků mimořádných událostí
2) systém spolupráce zasahujících složek při likvidaci následků mimořádných událostí a systém spolupráce
při přípravě na tyto zásahy
3) státní instituce, která řeší otázky krizového řízení
4) státní instituce,která řeší organizaci ochrany obyvatel

-----------------------------------------------------------------------------------------24. Evropská kritická infrastruktura je dle zákona č.240/2000Sb.:
1) kritická infrastruktura na území České republiky, jejíž narušení by mělo závažný dopad i na další členský
stát Evropské unie
2) kritická infrastruktura na území Evropy
3) kritická infrastruktura na území Evropy, jejíž narušení by mělo závažný dopad i na ČR
4) kritická infrastruktura na území České republiky, ve vlastnictví některého dalšího státu EU, jejíž narušení by mělo
závažný dopad i na další členský stát Evropské unie
-----------------------------------------------------------------------------------------25. Které orgány vyhlašují krizové stavy:
1) hejtman kraje nebo starosta obce s rozšířenou působností (stav nebezpečí), vláda ČR, (nouzový stav) nebo
Parlament ČR (stav ohrožení státu a válečný stav), v případě hrozby nebo vzniku krizové situace a v přímé
závislosti na jejím charakteru a rozsahu
2) hejtman kraje nebo primátor hl. m. Prahy (nouzový stav), vláda ČR, popř. předseda vlády ČR (stav nebezpečí) nebo
Parlament ČR (stav branné pohotovosti státu)
3) hejtman kraje nebo primátor hl. m. Prahy (nouzový stav), vláda ČR, popř. předseda vlády ČR (stav nebezpečí) nebo
Parlament ČR (stav ohrožení státu), v případě hrozby nebo vzniku krizové situace a v přímé závislosti na
jejím charakteru a rozsahu
4) hejtman kraje nebo primátor hl. m. Prahy vyhlašuje (stav nebezpečí), vláda ČR, popř. předseda vlády ČR
(nouzový stav), Parlament ČR (stav ohrožení státu a válečný stav)
-----------------------------------------------------------------------------------------26. Členy bezpečnostní rady kraje jmenuje:
1) ředitel krajského úřadu
2) hejtman
3) ministr vnitra na návrh hejtmana
4) zástupce hejtmana
-----------------------------------------------------------------------------------------27. Podle vyhlášky č. 380/2002 Sb., se evakuací zabezpečuje:
1) přemístění osob a objektů, o kterých rozhodne hejtman kraje
2) přemístění osob, zvířat, předmětů kulturní hodnoty, technického zařízení, případně strojů a materiálu
k zachování nutné výroby a nebezpečných látek z míst ohrožených mimořádnou událostí
3) přemístění osob a zvířat z míst ohrožených mimořádnou událostí
4) přemístění osob, zvířat, předmětů kulturní hodnoty, technického zařízení, případně strojů a materiálu k zachování
nutné výroby
-----------------------------------------------------------------------------------------28. Co je věcný prostředek:
1) movitá nebo nemovitá věc nebo poskytovaná služba, pokud tuto věc nebo službu lze využít při řešení
krizové situace
2) movité a nemovité věci právnických osob nebo jimi poskytované služby, které lze využít při řešení mimořádné
události a krizové situace
3) movité a nemovité věci právnických osob, které lze využít při řešení mimořádné události a krizové situace
4) věci ve vlastnictví státu, územních samosprávných celků a fyzických osob nebo jimi poskytované služby, které lze
využít při řešení mimořádné události a krizové situace
-----------------------------------------------------------------------------------------29. Plán ochrany kulturních památek je jedním z plánů konkrétních činnosti:
1) havarijního plánu kraje
2) vnějšího havarijního plánu
3) vnějšího havarijního plánu i havarijního plánu kraje
4) tento plán se nezpracovává
-----------------------------------------------------------------------------------------30. Kdo za stavu nebezpečí zabezpečuje varování a vyrozumění:
1) bezpečnostní rada kraje
2) krizový štáb kraje
3) HZS kraje
4) policie ČR
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-----------------------------------------------------------------------------------------1. Kdo schvaluje na krajské úrovni poplachový plán IZS kraje:
1) Hejtman
2) Ředitel HZS kraje
3) Ředitel krajského úřadu
4) Hejtman spolu s ředitelem krajského úřadu
-----------------------------------------------------------------------------------------2. Podle zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, jsou zásoby pro humanitární pomoc určeny:
1) právnickým osobám a fyzickým osobám žijícím v krizové oblasti
2) fyzickým osobám vážně postiženým krizovou situací
3) příslušníkům záchranných a bezpečnostních sborů
4) právnickým osobám vážně postiženým krizovou situací
-----------------------------------------------------------------------------------------3. Bezpečnostní systém ČR je tvořen soustavou:
1) subjektů, které zajišťují bezpečnost státu (ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory, záchranné sbory,
havarijní služby) a subjektů, které se podílejí na bezpečnosti státu (správní úřady, orgány územních
samosprávných celků, právnické osoby, fyzické osoby)
2) armádních a policejních subjektů
3) subjektů, které zajišťují bezpečnost státu (ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory, záchranné sbory, havarijní
služby)
4) legislativních a exekutivních subjektů
-----------------------------------------------------------------------------------------4. Co je to „varování“ a „vyrozumění“:
1) vyrozumění je směřováno k obyvatelstvu, které je nebo může být postiženo následky mimořádné události; varování
je směřováno k hromadným sdělovacím prostředkům
2) varování a vyrozumění jsou shodné pojmy, oba vyjadřují informovanost obyvatelstva, které je nebo může být
postiženo následky mimořádné události
3) varování je směřováno k obyvatelstvu, které je nebo může být postiženo následky mimořádné události;
vyrozumění je směřováno k orgánům a organizacím, které se podílejí nebo mohou podílet na
likvidaci následků mimořádné události
4) vyrozumění je směřováno k obyvatelstvu, které je nebo může být postiženo následky mimořádné události; varování
je směřováno k orgánům a organizacím, které se podílejí nebo mohou podílet na likvidaci následků
mimořádné události
-----------------------------------------------------------------------------------------5. Plán ochrany kulturních památek je jedním z plánů konkrétních činnosti:
1) havarijního plánu kraje
2) vnějšího havarijního plánu
3) tento plán se nezpracovává
4) vnějšího havarijního plánu i havarijního plánu kraje
-----------------------------------------------------------------------------------------6. Kdo řeší dle zákona č. 240/2000Sb. rozpory v oblasti krizového řízení?
1) Ministerstvo vnitra ČR
2) Bezpečnostní rada státu
3) Vláda ČR spolu s odbornými garanty
4) Generální ředitelství HZS
-----------------------------------------------------------------------------------------7. Mezi státní hmotné rezervy nepatří:
1) nouzové zásoby
2) mobilizační rezervy
3) hmotné rezervy
4) pohotovostní zásoby
-----------------------------------------------------------------------------------------8. Kritickou infrastrukturou se dle zákona č. 240/2000Sb. rozumí:
1) vše, co je důležité pro krizové řízení státu
2) prvek kritické infrastruktury nebo systém prvků kritické infrastruktury, narušení jehož funkce by mělo
závažný dopad na bezpečnost státu, zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, zdraví
osob nebo ekonomiku státu
3) souhrn zařízení a objektů nezbytných pro přípravu a řízení obrany státu, rozvinutí a činnost ozbrojených sil a
spojeneckých vojsk při obraně státu
4) skupina národohospodářských odvětví zajišťujících předpoklady pro celkový rozvoj ekonomiky, především průmyslu
a zemědělské výroby; obvykle jde o vybudování dopravních systémů, spojů, energetických zdrojů,
vodohospodářských zařízení, stavby bytů, škol, zdravotnických zařízení, výzkumných institucí

-----------------------------------------------------------------------------------------9. Kdo provádí taktickou úroveň koordinace integrovaného záchranného systému:
1) velitel zásahu
2) starosta obce s rozšířenou působností
3) velitel zásahu spolu se starostou místně příslušné obce
4) hejtman kraje
-----------------------------------------------------------------------------------------10. Definice pojmu „Ochrana obyvatelstva“ je uvedena v zákoně:
1) č. 240/ 2000 Sb., o krizovém řízení
2) č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
3) č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy
4) č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru ČR
-----------------------------------------------------------------------------------------11. Stálé tlakově odolné úkryty se využívají k ochraně obyvatelstva proti:
1) účinkům zbraní hromadného ničení za válečného stavu
2) účinkům průmyslových škodlivin
3) účinkům ionizujícího záření v případě radiační havárie mimo území ČR
4) účinkům radiačních, či chemických havárií
-----------------------------------------------------------------------------------------12. Úkoly koordinace výkonu státní správy v oblasti kritické infrastruktury vyplývající z členství České republiky v Evropské unii,
plní:
1) Vláda ČR
2) Ministerstvo vnitra
3) Ministerstvo životního prostředí
4) Bezpečnostní rada státu
-----------------------------------------------------------------------------------------13. Dle zákona č. 240/2000Sb. se rozumí pracovní povinností:
1) povinnost fyzické osoby vykonávat po nezbytně nutnou dobu určenou práci, která je nutná pro řešení
krizové situace a kterou je tato osoba povinna konat v místě určeném orgánem krizového řízení
2) povinnost právnické osoby vykonávat jednorázové a mimořádné úkoly nezbytné pro řešení krizové situace, které
jsou povinny konat v místě určeném orgánem krizového řízení
3) povinnost fyzické osoby vykonávat jednorázové a mimořádné úkoly nezbytné pro řešení krizové situace, které jsou
povinny konat v místě určeném orgánem krizového řízení
4) povinnost fyzické osoby vykonávat po nezbytně nutnou dobu určenou práci, kterou je tato osoba povinna konat v
místě určeném orgánem krizového řízení
-----------------------------------------------------------------------------------------14. Stav nebezpečí lze vyhlásit na dobu nejvýše:
1) 30 dnů, tuto dobu může hejtman prodloužit jen se souhlasem parlamentu ČR
2) 30 dnů, tuto dobu může hejtman prodloužit jen se souhlasem bezpečnostní rady kraje
3) 30 dnů, tuto dobu může hejtman prodloužit jen se souhlasem vlády ČR
4) 30 dnů, tuto dobu může předseda vlády ČR prodloužit jen se souhlasem parlamentu ČR
-----------------------------------------------------------------------------------------15. Které orgány vyhlašují krizové stavy:
1) hejtman kraje nebo primátor hl. m. Prahy (nouzový stav), vláda ČR, popř. předseda vlády ČR (stav nebezpečí) nebo
Parlament ČR (stav branné pohotovosti státu)
2) hejtman kraje nebo starosta obce s rozšířenou působností (stav nebezpečí), vláda ČR, (nouzový stav) nebo
Parlament ČR (stav ohrožení státu a válečný stav), v případě hrozby nebo vzniku krizové situace a v přímé
závislosti na jejím charakteru a rozsahu
3) hejtman kraje nebo primátor hl. m. Prahy (nouzový stav), vláda ČR, popř. předseda vlády ČR (stav nebezpečí) nebo
Parlament ČR (stav ohrožení státu), v případě hrozby nebo vzniku krizové situace a v přímé závislosti na
jejím charakteru a rozsahu
4) hejtman kraje nebo primátor hl. m. Prahy vyhlašuje (stav nebezpečí), vláda ČR, popř. předseda vlády ČR
(nouzový stav), Parlament ČR (stav ohrožení státu a válečný stav)
-----------------------------------------------------------------------------------------16. Základními složkami integrovaného záchranného systému dle zákona o IZS jsou:
1) HZS ČR, jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany,
zdravotnická záchranná služba a Policie ČR
2) HZS ČR, zdravotnická záchranná služba, Policie ČR a Armáda ČR
3) HZS ČR, zdravotnická záchranná služba a Policie ČR
4) jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, zdravotnická záchranná
služba a Policie ČR
------------------------------------------------------------------------------------------

17. HZS kraje v duchu z. č. 240/2000:
1) zpracovává krizový plán kraje
2) zpracovává krizový plán kraje a krizový plán obcí s rozšířenou působností
3) zpracovává krizový plán obcí s rozšířenou působností
4) se krizového plánování neúčastní
-----------------------------------------------------------------------------------------18. Co je věcný prostředek:
1) věci ve vlastnictví státu, územních samosprávných celků a fyzických osob nebo jimi poskytované služby, které lze
využít při řešení mimořádné události a krizové situace
2) movité a nemovité věci právnických osob, které lze využít při řešení mimořádné události a krizové situace
3) movité a nemovité věci právnických osob nebo jimi poskytované služby, které lze využít při řešení mimořádné
události a krizové situace
4) movitá nebo nemovitá věc nebo poskytovaná služba, pokud tuto věc nebo službu lze využít při řešení
krizové situace
-----------------------------------------------------------------------------------------19. Vnější havarijní plán se prověřuje cvičením minimálně:
1) 1 x za rok
2) 1 x za 3 roky
3) 1 x za 4 roky
4) 1 x za 2 roky
-----------------------------------------------------------------------------------------20. Který z těchto plánů nepatří mezi plány konkrétních činností:
1) plán evakuace
2) plán ochrany kulturních památek
3) povodňový plán
4) plán monitorování
-----------------------------------------------------------------------------------------21. Členy bezpečnostní rady kraje jmenuje:
1) ředitel krajského úřadu
2) zástupce hejtmana
3) hejtman
4) ministr vnitra na návrh hejtmana
-----------------------------------------------------------------------------------------22. Podle vyhlášky č. 380/2002 Sb., se evakuací zabezpečuje:
1) přemístění osob a zvířat z míst ohrožených mimořádnou událostí
2) přemístění osob, zvířat, předmětů kulturní hodnoty, technického zařízení, případně strojů a materiálu
k zachování nutné výroby a nebezpečných látek z míst ohrožených mimořádnou událostí
3) přemístění osob a objektů, o kterých rozhodne hejtman kraje
4) přemístění osob, zvířat, předmětů kulturní hodnoty, technického zařízení, případně strojů a materiálu k zachování
nutné výroby
-----------------------------------------------------------------------------------------23. Obecní úřad:
1) organizuje evakuaci a podílí se na zajištění varování a ukrytí obyvatel obce
2) zajišťuje varování, evakuaci a ukrytí osob před hrozícím nebezpečím
3) úkoly varování, evakuaci a ukrytí osob před hrozícím nebezpečím není ze zákona povinen plnit
4) podílí se na varování, evakuaci a ukrytí osob před hrozícím nebezpečím
-----------------------------------------------------------------------------------------24. Akustická zkouška sirén se provádí:
1) nepřerušovaným tónem sirény po dobu 140 sekund
2) přerušovaným tónem sirény po dobu 140 sekund
3) kolísavým tónem sirény po dobu 140 sekund
4) přerušovaným tónem sirény po dobu 200 sekund
-----------------------------------------------------------------------------------------25. Kdo je statutárním orgánem integrovaného záchranného systému:
1) určený představitel Hasičského záchranného sboru České republiky
2) nikdo, integrovaný záchranný systém není úřad
3) ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky
4) ředitel integrovaného záchranného systému
------------------------------------------------------------------------------------------

26. Dle krizového zákona hejtman řídí a kontroluje přípravná opatření, činnosti k řešení krizových situací a činnosti ke zmírnění
jejich následků. Za tímto účelem mimo jiné:
1) zřizuje a řídí bezpečnostní radu kraje a krizový štáb kraje
2) zřizuje a řídí bezpečnostní radu kraje
3) zřizuje a řídí bezpečnostní radu kraje a protipovodňovou komisi kraje
4) řídí havarijní komisi kraje
-----------------------------------------------------------------------------------------27. Kdo za stavu nebezpečí zabezpečuje varování a vyrozumění:
1) bezpečnostní rada kraje
2) krizový štáb kraje
3) policie ČR
4) HZS kraje
-----------------------------------------------------------------------------------------28. Plán krizové připravenosti je:
1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný
zpracovatel krizového plánu, a které jsou subjektem hospodářské mobilizace nebo jsou zahrnuty v plánu
nezbytných dodávek
2) dokument, který zpracovává právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, kterou k tomu vyzval
příslušný orgán krizového řízení, a která zajišťuje plnění opatření vyplývajících z krizového plánu
3) krizový plán subjektů poskytujících veřejné služby v celostátním rozsahu (např. České dráhy, televize,
radiokomunikace apod.), který je součástí krizového plánu věcně příslušného ústředního správního úřadu
4) dílčí plán, který zpracovává krizový štáb obce a kraje
-----------------------------------------------------------------------------------------29. Evropská kritická infrastruktura je dle zákona č.240/2000Sb.:
1) kritická infrastruktura na území České republiky, jejíž narušení by mělo závažný dopad i na další členský
stát Evropské unie
2) kritická infrastruktura na území České republiky, ve vlastnictví některého dalšího státu EU, jejíž narušení by mělo
závažný dopad i na další členský stát Evropské unie
3) kritická infrastruktura na území Evropy, jejíž narušení by mělo závažný dopad i na ČR
4) kritická infrastruktura na území Evropy
-----------------------------------------------------------------------------------------30. Co je to integrovaný záchranný systém:
1) systém spolupráce zasahujících složek při likvidaci následků mimořádných událostí a systém spolupráce
při přípravě na tyto zásahy
2) státní instituce,která řeší organizaci ochrany obyvatel
3) příspěvková organizace složek podílejících se na likvidaci následků mimořádných událostí
4) státní instituce, která řeší otázky krizového řízení

