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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) souhrn řídících činností orgánů IZS zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování,
organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s přípravou na mimořádné situace a
jejich řešením, nebo ochranou kritické infrastruktury
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, nebo ochrano u 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 organizační začlenění jeho složek při přípravě na krizové situace 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 koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při
provádění záchranných a likvidačních prací
-----------------------------------------------------------------------------------------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) Humanitárními organizacemi
-----------------------------------------------------------------------------------------4. Systém hospodářské mobilizace jsou organizační, materiální, personální a jiná opatření, kterými ústřední správní úřad
zabezpečuje:
1) nezbytnou dodávku pro potřeby obyvatelstva a ozbrojených bezpečnostních sborů za stavu ohrožení
státu a válečného stavu
2) mobilizační dodávku pro potřeby ozbrojených sil a ozbrojených bezpečnostních sborů při vyhlášení
krizových stavů
3) mobilizační dodávku pro potřeby ozbrojených sil a ozbrojených bezpečnostních sborů za stavu ohrožení
státu a válečného stavu
4) mobilizační dodávku pro potřeby obyvatelstva a ozbrojených bezpečnostních sborů za stavu ohrožení
státu a válečného stavu
-----------------------------------------------------------------------------------------5. Integrovaný záchranný systém se použije (dle zákona č.239/2000 Sb.) v přípravě na:
1) vznik mimořádné události a při potřebě provádět současně záchranné a likvidační práce jednou nebo dvěma
složkami integrovaného záchranného systému
2) vznik mimořádné události a při potřebě provádět současně záchranné a likvidační práce dvěma a nebo více
složkami integrovaného záchranného systému
3) vznik krizové situace a při potřebě provádět současně záchranné práce dvěma a nebo více složkami
integrovaného záchranného systému
4) vznik mimořádné události a při potřebě provádět současně záchranné a likvidační práce dvěma anebo více
složkami integrovaného záchranného systému při vyhlášení zvláštního poplachu
-----------------------------------------------------------------------------------------6. Krizový plán kraje zpracovává:
1) Krizový štáb kraje
2) Krajský úřad
3) Bezpečnostní rada kraje
4) Hasičský záchranný sbor kraje
-----------------------------------------------------------------------------------------7. Nařídit nasazení vojáků v činné službě a jednotek požární ochrany k provádění krizových opatření (v duchu Krizového
zákona) může:
1) Parlament za nouzového stavu
2) Vláda za stavu nebezpečí
3) Prezident kdykoliv
4) Vláda za nouzového stavu

-----------------------------------------------------------------------------------------8. Za přidělení zásob pro humanitární pomoc fyzickým osobám vážně postiženým krizovou situací odpovídá:
1) ředitel HZS příslušného kraje
2) krajský hejtman, nebo starosta obce s rozšířenou působností, kterému byly zásoby pro humanitární pomoc
poskytnuty
3) vláda ČR
4) příslušné humanitární organizace ve své gesci
-----------------------------------------------------------------------------------------9. Co je v duchu Krizového zákona 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) mimořádná událost podle krizového zákona, 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
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, oz brojených sil, ozbrojených bezpečnostních sborů, záchranných sborů,
havarijních a jiných služeb a právnických a fyzických osob
-----------------------------------------------------------------------------------------10. Plán nezbytných dodávek je:
1) Samostatná část plánu nezbytných dodávek zpracovaná správním úřadem v systému hospodářské mobilizace
2) Samostatná část krizového plánu zpracovaná správním úřadem v systému nouzového hospodářství
3) Samostatná část mobilizačního plánu pro dodávky pohotovostních zásob
4) Samostatná část krizového plánu zpracovaná správním úřadem v systému hospodářské mobilizace
-----------------------------------------------------------------------------------------11. Havarijní plán kraje se zpracovává pro řešení mimořádných událostí, které vyžadují:
1) vyhlášení druhého, nebo třetího stupně poplachu
2) vyhlášení třetího nebo zvláštního stupně poplachu
3) vyhlášení stavu nebezpečí, nebo nouzového stavu
4) strategickou koordinaci IZS
-----------------------------------------------------------------------------------------12. Kdo řeší dle zákona č. 240/2000Sb. rozpory v oblasti krizového řízení?
1) Bezpečnostní rada státu
2) Vláda ČR
3) Ministerstvo vnitra ČR
4) Vláda ČR spolu s odbornými garanty
-----------------------------------------------------------------------------------------13. Systém nouzového hospodářství je možné použít:
1) za stavu nebezpečí a nouzového stavu
2) pouze v období mimo krizové stavy
3) za všech krizových stavů
4) v období mimo krizové stavy i za krizových stavů
-----------------------------------------------------------------------------------------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 ochrany obyvatelstva
4) stálé a provizorní úkryty pro obyvatelstvo
-----------------------------------------------------------------------------------------15. Kritická infrastruktura představuje dle zákona č.240/2000Sb.:
1) Kritickou infrastrukturou je prvek kritické infrastruktury nebo systém prvků ekonomické základny státu, narušení
jehož funkce by mělo závažný dopad na zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, zdraví osob
nebo ekonomiku státu
2) Kritickou infrastrukturou je 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 stá tu
3) Kritickou infrastrukturou jsou objekty důležité z hlediska ochrany obyvatelstva krizového řízení a obrany státu
4) Kritickou infrastrukturou jsou všechny objekty důležité z hlediska ochrany obyvatelstva a krizového řízení státu
------------------------------------------------------------------------------------------

16. Systém nouzového hospodářství zabezpečuje:
1) aby nezbytné dodávky pro uspokojení základních životních potřeb, podporu činnosti záchranných sborů, havarijních
služeb, zdravotnické záchranné služby a Policie České republiky a podporu výkonu státní správy probíhaly
způsobem obvyklým pro období mimo krizové stavy
2) aby nezbytné dodávky pro uspokojení základních životních potřeb, podporu činnosti záchranných sborů,
ozbrojených sil, zdravotnické záchranné služby a Policie České republiky a podporu výkonu státní správy
probíhaly způsobem obvyklým pro období mimo krizové stavy
3) aby mobilizační dodávky pro uspokojení základních životních potřeb, podporu činnosti záchranných sborů,
havarijních služeb, zdravotnické záchranné služby a Policie České republiky a podporu výkonu státní správy
probíhaly způsobem obvyklým pro období mimo krizové
4) aby nezbytné dodávky pro uspokojení základních životních potřeb, probíhaly způsobem obvyklým pro období mimo
krizové stavy
-----------------------------------------------------------------------------------------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) pro děti do výšky 100 cm
4) pro děti od 1,5 do 6 let
-----------------------------------------------------------------------------------------18. Kolik existuje stupňů povodňové aktivity a jak se nazývají:
1) tři stupně, 1. stupeň je ostražitost, 2. stupeň je pohotovost, 3. stupeň je ohrožení
2) tři stupně, 1. stupeň je bdělost, 2. stupeň je pohotovost, 3. stupeň je nouze
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. Mezi dokumentací integrovaného záchranného systému nepatří:
1) dokumentace o společných školeních, instruktážích a cvičeních složek IZS
2) typové činnosti složek IZS při společném zásahu
3) plán poskytnutí mobilizačních dodávek pro složky IZS
4) havarijní plán kraje
-----------------------------------------------------------------------------------------20. Způsob a rozsah kolektivní ochrany ukrytím stanoví plán ukrytí, který je součástí:
1) havarijního plánu
2) plánu akceschopnosti krizového štábu obce
3) poplachového plánu integrovaného záchranného systému
4) plánu ochrany obyvatelstva obce
-----------------------------------------------------------------------------------------21. Dle zákona č. 240/2000Sb. se rozumí pracovní povinností:
1) povinnost fyzické a právnické osoby vykonávat pracovní úkoly nezbytné pro řešení krizové situace, které jsou
povinny konat v místě určeném orgánem obce, či kraje
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 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
4) povinnost fyzické osoby vykonávat jednorázové a mimořádné úkoly nezbytné pro řešení krizové situace, které jsou
povinny konat v místě určeném orgánem krizového řízení
-----------------------------------------------------------------------------------------22. Dle ústředního poplachového plánu IZS jsou vyčleněné jednotky IZS k dispozici k zásahu na základě:
1) použití mechanismu tzv. ostatní pomoci
2) plánované pomoci na vyžádání
3) rezortních zákonů a předpisů jednotlivých složek IZS
4) žádný z výše uvedených způsobů není správný
-----------------------------------------------------------------------------------------23. Evakuace se vztahuje:
1) na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí, s výjimkou osob, které nejsou bezprostředně
ohroženy, nebo vykonávají neodkladnou činnost
2) na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí
3) na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí, s výjimkou osob, které se budou podílet na
záchranných pracích, na řízení evakuace nebo budou vykonávat jinou neodkladnou činnost
4) na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí, s výjimkou personálu pro evakuaci
------------------------------------------------------------------------------------------

24. Druhý stupeň poplachu je vyhlašován v případě, že:
1) mimořádná událost ohrožuje nejvýše 20 osob, cenný chov zvířat nebo plochy území do 1000 m2
2) krizová událost ohrožuje nejvýše 100 osob, více jak jeden objekt se složitými podmínkami pro zásah, jednotlivé
prostředky hromadné dopravy osob, cenný chov zvířat nebo plochy území do 1 000 m2
3) mimořádná událost ohrožuje nejvýše 1000 osob, více jak deset objektů se složitými podmínkami pro zásah,
jednotlivé prostředky hromadné dopravy osob, cenný chov zvířat nebo plochy území do 100 000 m2
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 území do 10 000 m2
-----------------------------------------------------------------------------------------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 bezpečná látka,
uplatňuje požadavky havarijního plánování formou havarijního plánu a v němž zajišťuje veřejné projednávání
stanovených dokumentů
2) 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 krizového plánování formou krizového
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
-----------------------------------------------------------------------------------------26. Subjekt kritické infrastruktury v duchu Krizového zákona zpracovává:
1) krizový plán subjektu kritické infrastruktury
2) plán akceschopnosti subjektu kritické infrastruktury
3) krizový i havarijní plán subjektu kritické infrastruktury
4) plán krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury
-----------------------------------------------------------------------------------------27. Státní hmotné rezervy vznikají na základě požadavků krizových plánů ústředních správních úřadů a je možné je rozčlenit
na:
1) žádný z výše uvedených pojmů není správný
2) hmotné rezervy, mobilizační rezervy, nedotknutelné zásoby a zásoby pro humanitární pomoc
3) hmotné rezervy, mobilizační rezervy, pohotovostní zásoby a zásoby pro humanitární pomoc
4) hmotné rezervy, mobilizační rezervy, nezbytné dodávky a zásoby pro humanitární pomoc
-----------------------------------------------------------------------------------------28. Evakuace se neplánuje:
1) ze zón havarijního plánování pracovišť s velmi významnými zdroji ionizujícího záření
2) ze zón havarijního plánování objektů nebo zařízení s nebezpečnými chemickými látkami
3) při hrozbě možného ozbrojeného konfliktu z území vyčleněného pro potřeby operační přípravy, nebo předpokládané
bojové činnosti
4) ze zón havarijního plánování objektů nebo zařízení s biologickými agens a toxiny
-----------------------------------------------------------------------------------------29. Mezi plány konkrétních činností havarijního plánu kraje nepatří:
1) plán nouzového přežití obyvatelstva
2) plán protipovodňových opatření
3) pohotovostní plán veterinárních opatření
4) plán hygienických a protiepidemických opatření
-----------------------------------------------------------------------------------------30. Nouzový stav vyhlašuje:
1) Parlament ČR
2) Ministerstvo vnitra ČR
3) Vláda ČR
4) Hejtman

