
TEST: CNP (2020) 

 

1. Je-li při přepravě nebezpečných látek na oranžové výstražné tabulce před horním číslem písmeno "X" 

znamená to, že: 

1) zásah se provádí vodními proudy 

2) zásah provádí výhradně specialisté chemické služby 

3) jedná se o nebezpečnou látku, která je těžší než vzduch 

4) látka nesmí přijít do kontaktu s vodou 

 

2. V duchu zákona č. 224/2015 Sb. provozovatel objektu zařazený do skupiny B zpracuje: 

1) bezpečnostní program 

2) vnitřní havarijní plán 

3) plán krizové připravenosti 

4) vnější havarijní plán 

 

3. Plán nezbytných dodávek je: 

1) samostatná část krizového plánu zpracovaná správním úřadem v systému nouzového hospodářství 

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 nezbytných dodávek  

 

4. Mezi stálé pracovní orgány Bezpečnostní rady státu nepatří: 

1) Výbor pro civilní nouzové plánování 

2) Výbor pro obrannou standardizaci 

3) Výbor pro kybernetickou bezpečnost  

4) Výbor pro vnitřní bezpečnost  

 

5. V duchu zákona č. 224/2015 Sb. se pro objekty zařazené do skupiny B stanoví: 

1) zóna havarijního plánování a zpracovává krizový plán  

2) zóna havarijního plánování a zpracovává vnější havarijní plán  

3) zóna havarijního plánování a zpracovává havarijní plán kraje  

4) žádná z uvedených možností není správná  

 

6. Který plán nepatří mezi plány konkrétních činnosti vnějšího havarijního plánu? 

1) plán ukrytí obyvatelstva  

2) plán individuální ochrany osob  

3) plán dekontaminace  

4) plán odstranění toxických odpadů  

 

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

1) základní vlastnosti nebezpečné věci  

2) identifikuje konkrétní typ nebezpečné věci  

3) uvádí pokyny pro bezpečné zacházení s nebezpečnou věcí  

4) informuje o pravidlech značení dopravního prostředku, který přepravuje nebezpečnou věc  

 

8. Podle zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, jsou zásoby pro 

humanitární pomoc vytvářeny: 

1) žádná z uvedených možností není správná  

2) Ministerstvem vnitra ČR  

3) Sekcí logistiky Generálního ředitelství HZS ČR  

4) Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR  

 

 

 



9. Bezpečnostní strategie ČR nazývá bezpečnostní zájmy ČR jako: 

1) žádné z uvedených tvrzení není správné  

2) životní zájmy, strategické zájmy a operační zájmy  

3) životní zájmy, strategické zájmy a další významné zájmy  

4) klíčové zájmy a strategické zájmy  

 

10. Při provádění záchranných a likvidačních prací za nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného 

stavu se složky IZS řídí pokyny: 

1) Bezpečnostní rady státu  

2) Ministerstva vnitra za nouzového stavu, Ministerstva obrany za stavu ohrožení státu a válečného 

stavu  

3) Ministerstva vnitra  

4) velitele zásahu  

 

11. Za přidělení zásob pro humanitární pomoc fyzickým osobám vážně postiženým krizovou situací 

odpovídá: 

1) Hejtman kraje, nebo starosta obce s rozšířenou působností, kterému byly zásoby pro humanitární 

pomoc poskytnuty  

2) ředitel HZS příslušného kraje  

3) Ústřední krizový štáb  

4) Správa státních hmotných rezerv  

 

12. Ústřední poplachový plán IZS obsahuje přehled sil a prostředků: 

1) ostatních složek IZS, včetně jejich počtu a využitelnosti podle druhů mimořádných událostí  

2) základních a ostatních složek IZS, včetně jejich počtu a využitelnosti podle druhů mimořádných 

událostí  

3) základních složek IZS, včetně jejich počtu a využitelnosti podle druhů mimořádných událostí  

4) základních, ostatních a pomocných složek IZS, včetně jejich počtu a využitelnosti podle druhů 

mimořádných událostí  

 

13. Mezi státní hmotné rezervy nepatří: 

1) strategické zásoby 

2) pohotovostní zásoby  

3) hmotné rezervy  

4) mobilizační rezervy  

 

14. Toxický účinek organofosforových a karbamátových pesticidů je založen na: 

1) blokování neurotransmiteru acetylcholinu  

2) reakci s cytochromoxidázou  

3) inhibici acetylcholinesterázy  

4) inhibici cytochromoxidázy  

 

15. Zákon č. 219/1999 Sb., pojednává: 

1) o ozbrojených silách ČR 

2) o hospodářských opatřeních pro krizové stavy  

3) o zajišťování obrany ČR  

4) o branné a mobilizační pohotovosti ČR  

 

16. Subjekt kritické infrastruktury v duchu krizového zákona č. 240/2000 Sb. zpracovává: 

1) krizový plán subjektu kritické infrastruktury  

2) plán akceschopnosti subjektu kritické infrastruktury  

3) plán krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury  

4) havarijní plán subjektu kritické infrastruktury  

 

 



17. Krizový plán kraje se skládá z: 

1) informativní části, operativní části, grafické části  

2) základní části, operativní části a pomocné části  

3) základní části, operativní části a přílohové části  

4) informativní části, obecné části a příloh  

 

18. Nařídit nasazení vojáků v činné službě a jednotek požární ochrany k provádění krizových opatření (v 

duchu krizového zákona) může: 

1) vláda za stavu ohrožení státu a válečného stavu  

2) vláda za nouzového stavu  

3) Ministerstvo obrany ČR kdykoliv  

4) Parlament ČR za nouzového stavu  

 

19. Krizový plán kraje zpracovává: 

1) krajský úřad  

2) HZS kraje  

3) bezpečnostní rada kraje  

4) krajský úřad společně s HZS kraje  

 

20. Mezi toxiny nepatří: 

1) ricin  

2) dioxin  

3) atropin  

4) botulotoxin  

 

21. Mezi zpuchýřující látky patří: 

1) yperit, dusíkový yperit, kapsaicin  

2) yperit, perfluorisobuten, lewisit  

3) sarin, tabun, adamsit  

4) yperit, fosgenoxim, dusíkový yperit  

 

22. Jednání bezpečností rady obce s rozšířenou působností se koná: 

1) dle potřeby  

2) nejméně dvakrát ročně  

3) počet jednání není nikde stanoven  

4) nejméně pětkrát ročně  

 

23. Systém hospodářské mobilizace jsou organizační, materiální, personální a jiná opatření, kterými ústřední 

správní úřad zabezpečuje: 

1) mobilizační dodávku pro potřeby ozbrojených sil a ozbrojených bezpečnostních sborů za stavu 

ohrožení státu a válečného stavu  

2) nezbytnou mobilizační dodávku pro potřeby obyvatelstva a ozbrojených bezpečnostních sborů za 

stavu ohrožení státu a válečného stavu  

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

válečného stavu  

4) mobilizační dodávku pro potřeby ozbrojených sil a ozbrojených bezpečnostních sborů při vyhlášení 

krizových stavů  

 

24. K dokumentaci IZS nepatří: 

1) havarijní plán kraje 

2) dohoda o poskytnutí pomoci  

3) typové činnosti složek při společném zásahu  

4) vnitřní havarijní plán  

 

 



25. Oxid uhelnatý při vstupu do krevního řečiště vytváří: 

1) karbohemoglobin  

2) karbonylhemoglobin  

3) oxyhemoglobin  

4) kyanhemoglobin  

 

26. V duchu krizového zákona č. 240/2000 Sb. je krizová situace: 

1) mimořádná situace podle krizového zákona, narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při 

nichž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu  

2) mimořádná událost podle zákona o IZS, 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 nelze odvrátit a odstranit běžnou činností orgánů veřejné moci  

4) mimořádná událost podle krizového zákona, narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při 

nichž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu  

 

27. 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 a směsmi  

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  

 

28. Plán fyzické ochrany dle zákona č. 224/2015 Sb. zpracuje pro daný objekt: 

1) krajské ředitelství Policie ČR  

2) provozovatel objektu zařazeného do skupiny A nebo do skupiny B  

3) provozovatel objektu zařazeného do skupiny A  

4) provozovatel objektu zařazeného do skupiny B  

 

29. Kdo řeší dle zákona č. 240/2000 Sb. rozpory v oblasti krizového řízení? 

1) Bezpečnostní rada státu  

2) Ministerstvo obrany ČR pro vojenské krizové stavy  

3) Ministerstvo vnitra ČR  

4) Ministerstvo vnitra ČR pro civilní krizové stavy 

 

30. 2. stupeň povodňové aktivity se nazývá: 

1) stav ohrožení  

2) stav nebezpečí  

3) stav pohotovosti  

4) stav připravenosti  

 

 

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


