
TEST: CNP (2018)   

1. O poskytnutí zahraniční humanitární pomoci ze strany ČR rozhoduje:
1) Ministerstvo vnitra pro státy v rámci Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru.

Ministerstvo zahraničních věcí pro státy mimo Evropskou unii a mimo Evropský hospodářský
prostor

2) Žádná z uvedených odpovědí není správná
3) Ministerstvo zahraničních věcí pro státy v rámci Evropské unie, Evropského hospodářského

prostoru a pro ostatní státy v rámci zbytku světa. Ministerstvo vnitra o poskytování zahraniční
humanitární pomoci ČR nerozhoduje

4) Ministerstvo zahraničních věcí pro státy v rámci Evropské unie a Evropského hospodářského
prostoru. Ministerstvo vnitra pro státy mimo Evropskou unii a mimo Evropský hospodářský
prostor

2. Plán nezbytných dodávek je:
1) samostatná část krizového plánu zpracovaná správním úřadem v systému nezbytných

dodávek
2) samostatná část plánu nezbytných dodávek zpracovaná správním úřadem v systému

nouzového hospodářství
3) samostatná část krizového plánu pro dodávky pohotovostních zásob
4) samostatná část krizového plánu zpracovaná správním úřadem v systému nouzového

hospodářství

3. Toxický účinek organofosforových a karbamátových pesticidů je založen na:
1) blokádě tkáňového dýchání
2) blokování neurotransmiteru acetylcholinu
3) reakci s cytochromoxidázou
4) inhibici acetylcholinesterázy

4. Evakuace se neplánuje:
1) ze zón havarijního plánování objektů nebo zařízení s biologickými agens a toxiny
2) ze zón havarijního plánování objektů s nebezpečnými chemickými látkami
3) ze zón havarijního plánování pracovišť s velmi významnými zdroji ionizujícího záření
4) při hrozbě možného ozbrojeného konfliktu z území vyčleněného pro potřeby operační přípravy,

nebo předpokládané bojové činnosti

5. Toxickým projevem intoxikace fosgenem je:
1) blokáda tkáňového dýchání
2) vznik masivních křečí
3) krvácení do mozku
4) vznik plicního edému

6. Zařízením civilní ochrany bez právní subjektivity se rozumí:
1) zařízení jednotného systému varování a vyrozumění
2) součást právnické osoby nebo obce určené k ochraně obyvatelstva
3) technická zařízení sloužící k zabezpečení ochrany obyvatelstva
4) stálé a provizorní úkryty pro obyvatelstvo



7. Bezpečností rada obce s rozšířenou působností má nejvýše: 
1) 10 členů 
2) 8 členů 
3) 8 členů a starosta je předseda bezpečnostní rady 
4) počet členu závisí na velikosti dané obce 

  
 8. Způsob a rozsah kolektivní ochrany ukrytím stanoví plán ukrytí, který je součástí: 

1) poplachového plánu integrovaného záchranného systému kraje  
2) krizového plánu obce 
3) havarijního plánu kraje 
4) plánu ochrany obyvatelstva obce 

 
9. Systém hospodářské mobilizace jsou organizační, materiální, personální a jiná opatření, kterými 
ústřední správní úřad zabezpečuje: 

1) žádná z uvedených odpovědí není správná 
2) mobilizační dodávku pro potřeby ozbrojených sil a ozbrojených bezpečnostních sborů při 

vyhlášení krizových stavů 
3) mobilizační dodávku pro potřeby ozbrojených bezpečnostních sborů za stavu ohrožení státu a 

válečného stavu 
4) nezbytnou mobilizační dodávku pro potřeby obyvatelstva a ozbrojených bezpečnostních sborů 

za stavu ohrožení státu a válečného stavu 
  
10. Kdo schvaluje na krajské úrovni krizový plán kraje: 

1) ředitel HZS kraje 
2) ředitel krajského úřadu 
3) hejtman spolu s ředitelem HZS kraje 
4) hejtman 

  
11. Plánovaná pomoc na vyžádání je dle zákona č. 239/2000 Sb.: 

1) předem písemně dohodnutý způsob poskytnutí pomoci ostatními složkami IZS obecnímu 
úřadu obce s rozšířenou působností, krajskému úřadu, nebo Ministerstvu vnitra nebo při 
provádění záchranných a likvidačních prací 

2) předem písemně dohodnutý způsob poskytnutí pomoci základními složkami IZS obecnímu 
úřadu obce s rozšířenou působností, krajskému úřadu, nebo Ministerstvu vnitra při provádění 
záchranných a likvidačních prací 

3) na místě události dohodnutý způsob poskytnutí pomoci ostatními složkami IZS obecnímu 
úřadu obce s rozšířenou působností, krajskému úřadu, Ministerstvu vnitra nebo základním 
složkám IZS při provádění záchranných a likvidačních prací 

4) předem písemně dohodnutý způsob poskytnutí pomoci ostatními složkami IZS obecnímu 
úřadu obce s rozšířenou působností, krajskému úřadu, Ministerstvu vnitra nebo základním 
složkám IZS při provádění záchranných a likvidačních prací 

  
12. Subjekt kritické infrastruktury v duchu krizového zákona zpracovává: 

1) plán akceschopnosti subjektu kritické infrastruktury 
2) plán krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury 
3) krizový plán subjektu kritické infrastruktury 
4) havarijní plán subjektu kritické infrastruktury 

  
 
 
 
 



13. Dle zákona č. 224/2015 Sb. provozovatel objektu zařazeného do skupiny B zpracuje na základě 
posouzení rizik závažné havárie: 

1) vnější havarijní plán 
2) bezpečnostní zprávu 
3) bezpečnostní program 
4) plán provedení záchranných a likvidačních prací 

  
14. Havarijní plán kraje se zpracovává pro řešení mimořádných událostí, které vyžadují: 

1) vyhlášení třetího, nebo zvláštního stupně poplachu 
2) vyhlášení stavu nebezpečí, nebo nouzového stavu 
3) vyhlášení druhého, nebo třetího stupně poplachu 
4) ústřední koordinaci IZS 

  
15. Za přidělení zásob pro humanitární pomoc fyzickým osobám vážně postiženým krizovou situací 
odpovídá: 

1) hejtman, který zásoby pro humanitární pomoc vyžádal 
2) příslušné humanitární organizace ve své gesci 
3) ředitel HZS příslušného kraje 
4) hejtman, nebo starosta obce s rozšířenou působností, kterému byly zásoby pro humanitární 

pomoc poskytnuty 
  
16. Toxickým projevem vážné intoxikace chlorem je: 

1) vznik plicního edému 
2) blokáda tkáňového dýchání 
3) vznik masivního krvácení 
4) blokování enzymů tkáňového dýchání 

  
17. Státní hmotné rezervy vznikají na základě požadavků krizových plánů ústředních správních úřadů 
a je možné je rozčlenit na: 

1) hmotné rezervy, mobilizační rezervy, nezbytné dodávky a zásoby pro humanitární pomoc 
2) hmotné rezervy, mobilizační rezervy, nedotknutelné zásoby a zásoby pro humanitární pomoc 
3) hmotné rezervy, mobilizační rezervy, pohotovostní zásoby, zásoby pro humanitární pomoc a 

nouzové zásoby ropy 
4) hmotné rezervy, mobilizační rezervy, pohotovostní zásoby a zásoby pro humanitární pomoc 

  
18. Přijmout opatření k ochraně státních hranic, k pobytu cizinců nebo osob bez státní příslušnosti (v 
duchu krizového zákona) může: 

1) hejtman za stavu nebezpečí 
2) vláda za stavu ohrožení státu a válečného stavu 
3) parlament za nouzového stavu 
4) vláda za nouzového stavu 

 
19. Kemlerův kód, který se používá při přepravě nebezpečných věcí: 

1) informuje o pravidlech značení dopravního prostředku, který přepravuje nebezpečnou věc 
2) identifikuje konkrétní typ nebezpečné věci 
3) uvádí základní vlastnosti nebezpečné věci 
4) uvádí pokyny pro bezpečné zacházení s nebezpečnou věcí 

  
 
 
 
 



20. Krizový plán kraje se skládá z: 
1) informativní části, operativní části, grafické části 
2) základní části, operativní části a pomocné části 
3) informativní části, obecné části a příloh 
4) základní části, operativní části a přílohové části 

  
21. Zónu havarijního plánování dle zákona č. 224/2015 Sb. stanoví: 

1) HZS kraje 
2) Ministerstvo životního prostředí 
3) krajský úřad 
4) Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

  
22. Funkci kontaktního místa pro oznamování závažné havárie podle vyhlášených mezinárodních 
smluv, kterými je Česká republika vázána, plní: 

1) Státní úřad pro jadernou bezpečnost 
2) Ministerstvo životního prostředí 
3) Ministerstvo vnitra 
4) Úřad vlády ČR 

  
23. Mezi dokumentaci integrovaného záchranného systému nepatří: 

1) plán poskytnutí mobilizačních dodávek pro složky IZS 
2) typové činnosti složek IZS při společném zásahu 
3) havarijní plán kraje 
4) dokumentace o společných školeních, instruktážích a cvičeních složek IZS 

  
24. Mezi toxiny nepatří: 

1) atropin 
2) botulotoxin 
3) ricin 
4) dioxin 

  
25. Mezi plány konkrétních činností havarijního plánu kraje nepatří: 

1) plán hygienických a protiepidemických opatření 
2) plán nouzového přežití obyvatelstva 
3) plán záchranných a likvidačních prací 
4) pohotovostní plán veterinárních opatření 

  
26. Kolik existuje stupňů povodňové aktivity a jak se nazývají? 

1) tři stupně, 1. stupeň je bdělost, 2. stupeň je pohotovost, 3. stupeň je ohrožení 
2) tři stupně, 1. stupeň je ostražitost, 2. stupeň je pohotovost, 3. stupeň je ohrožení 
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 nouze 

  
27. Evakuace se nevztahuje: 

1) na všechny osoby, které se budou podílet na záchranných pracích, na řízení evakuace nebo 
budou vykonávat jinou neodkladnou činnost 

2) na personál pro evakuaci 
3) na všechny osoby, které vykonávají v postižené oblasti pracovní povinnost, či pracovní 

výpomoc v duchu zákona č. 240/2000 Sb. 
4) na osoby, které nejsou bezprostředně ohroženy, nebo vykonávají jinou neodkladnou činnost 

  



28. Poskytnutí státních hmotných rezerv je možné: 
1) za všech krizových stavů 
2) pouze při vyhlášení požárního poplachu 3. a zvláštního stupně 
3) při řešení mimořádné události i za krizových stavů 
4) za stavu nebezpečí a nouzového stavu 

  
29. Zónou havarijního plánování se dle zákona č. 224/2015 Sb. rozumí: 

1) území v okolí objektu nebo zařízení, v němž krajský úřad, v jehož působnosti se nachází 
objekt nebo zařízení, uplatňuje požadavky havarijního plánování formou havarijního plánu 
kraje 

2) území v okolí objektu nebo zařízení, v němž HZS ČR uplatňuje požadavky krizového 
plánování formou krizového plánu 

3) žádné z uvedených tvrzení není správné 
4) území uvnitř objektu nebo zařízení, v němž krajský úřad, v jehož působnosti se nachází objekt 

nebo zařízení, uplatňuje požadavky havarijního plánování formou vnitřního havarijního plánu 
  
30. Do skupiny organofosforových nervově paralytických látek patří: 

1) sarin, tabun, adamsit 
2) soman, látka VR, tabun 
3) soman, látka VX, lewisit 
4) sarin, tabun, yperit 

 
 
 
Odpovědná osoba za správnost výsledků testu: Ing. Jiří Halaška, Ph.D. (jiri.halaska@fbmi.cvut.cz) 


