
 TEST: CNP (2021)  
 
 1. Vyhláška Ministerstva vnitra ČR č. 380/2002 Sb. pojednává: 

1) o metodice určení zóny havarijního plánování  
2) o náležitostech plánování hospodářských opatření pro krizové stavy  
3) o složení a úkolech krizových štábů  
4) o přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva  

 
2. V duchu krizového zákona je krizová situace: 

1) žádné z uvedených tvrzení není správné  
2) mimořádná situace podle krizového zákona, narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při 

nichž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu  
3) mimořádná událost podle zákona o IZS, narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při 

nichž je vyhlášen nouzový stav, stav ohrožení státu, nebo válečný stav  
4) mimořádná událost podle krizového zákona, narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při 

nichž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu  
 
 3. Bezpečnostní rada státu byla zřízena na základě: 

1) Ústavy ČR  
2) Ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR  
3) Mezinárodních úmluv a závazků ČR v oblasti bezpečnosti státu  
4) Zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon)  

 
 4. Toxický účinek kyanovodíku a kyanidů spočívá v: 

1) narušení nervosvalového přenosu  
2) blokování enzymů tkáňového dýchání  
3) jejich vazbě na hemoglobin  
4) vzniku toxického edému plic  

 
5. Ústřední krizový štáb jako pracovní orgán k řešení krizových situací zřizuje: 

1) Bezpečnostní rada státu  
2) Prezident ČR  
3) Parlament ČR  
4) Vláda ČR  

 
 6. Stabilita toxického aerosolu kapalných chemikálií v terénu je nejvyšší za podmínek: 

1) izotermie  
2) inverze  
3) žádná z uvedených odpovědí není správná  
4) konvekce  

 
 7. Vnější havarijní plán se člení na: 

1) informační část, operativní část a plány typových činností  
2) základní část, operativní část a plány konkrétních činností  
3) informační část, operativní část, grafickou část a plány konkrétních činností  
4) informační část, operativní část a plány konkrétních činností  

 
8. Při provádění záchranných a likvidačních prací za nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného 
stavu se složky IZS řídí pokyny: 

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

2) Vlády ČR  
3) Bezpečnostní rady státu  
4) Ministerstva vnitra  

 
 
 



9. Plán fyzické ochrany dle zákona č. 224/2015 Sb. zpracuje pro daný objekt: 
1) Krajský úřad  
2) Provozovatel objektu zařazeného do skupiny A nebo do skupiny B  
3) Provozovatel objektu zařazeného do skupiny A  
4) Krajské ředitelství Policie ČR  

 
10. Dle zákona č. 239/2000 Sb.: na žádost hasičského záchranného sboru kraje, krajského úřadu nebo 
Ministerstva vnitra mohou být pro potřebu složek IZS při provádění záchranných a likvidačních prací 
využita hospodářská opatření, vojenské útvary a vojenská zařízení ozbrojených sil ČR podle zvláštních 
právních předpisů. Tento druh pomoci je: 

1) plánovaná pomoc na vyžádání  
2) ostatní pomoc  
3) asistenční pomoc  
4) žádné z uvedených tvrzení není správné  

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

1) plánu ukrytí obyvatelstva kraje  
2) havarijního plánu kraje  
3) poplachového plánu integrovaného záchranného systému kraje  
4) typového plánu kraje  

 
12. Obecní úřad obce s rozšířenou působností v systému hospodářských opatření pro krizové stavy: 

1) zpracovává plán nouzových dodávek obce s rozšířenou působností, plní úkoly uložené krajským 
úřadem, zajišťuje činnosti umožňující přijetí regulačních opatření  

2) zpracovává plán nezbytných dodávek obce s rozšířenou působností, plní úkoly uložené krajským 
úřadem, zajišťuje činnosti umožňující přijetí mobilizačních opatření  

3) zpracovává plán nezbytných dodávek obce s rozšířenou působností, plní úkoly uložené krajským 
úřadem, zajišťuje činnosti umožňující přijetí regulačních opatření  

4) žádné z uvedených tvrzení není správné  
 
13. Bezpečnostní strategie ČR nazývá bezpečnostní zájmy ČR jako: 

1) klíčové státní zájmy a strategické zájmy  
2) žádné z  uvedených tvrzení není správné  
3) životní zájmy, bezpečnostní zájmy a další významné zájmy  
4) životní zájmy, strategické zájmy a operační zájmy  

 
14. V duchu zákona č. 239/2000 Sb. hejtman schvaluje: 

1) havarijní plán kraje, vnější havarijní plán, povodňový plán kraje a poplachový plán integrovaného 
záchranného systému kraje  

2) havarijní plán kraje, vnitřní a vnější havarijní plán a poplachový plán integrovaného záchranného 
systému kraje  

3) havarijní plán kraje, vnější havarijní plán a poplachový plán integrovaného záchranného systému 
kraje  

4) všechna uvedená tvrzení jsou nesprávná  
 
15. Mezi moduly civilní ochrany zaregistrované Českou republikou v databázi EU CECIS pro mezinárodní 
záchranné operace a uvedené v Ústředním poplachovém plánu IZS nepatří modul pro: 

1) chemickou, biologickou, radiologickou a jadernou detekci a odběr vzorků  
2) povodňové záchranné práce s pomocí člunů  
3) evakuaci a humanitární pomoc  
4) vysokokapacitní čerpání vody  

 
 
 

 

 



16. Krizový plán ministerstva, jiného ústředního správního úřadu, České národní banky nebo jiného státního 
orgánu, jemuž krizový zákon ukládá povinnost zpracovat krizový plán, se skládá z: 

1) informativní části, obecné části a grafických příloh  
2) základní části, operativní části a přílohové části  
3) základní části, operativní části a pomocné části  
4) informativní části, operativní části, grafické části  

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

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

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

1) operačního plánu kraje  
2) vnitřního havarijního plánu  
3) typového plánu kraje  
4) havarijního plánu kraje  

 
19. Atropin se jako antidotum využívá v případě závažné intoxikace: 

1) betablokátory  
2) benzodiazepiny  
3) organofosfáty  
4) metanolem a etylenglykolem  

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

1) plán regulace pohybu osob a vozidel  
2) pandemický plán  
3) plán monitorování  
4) plán individuální ochrany osob  

 
21. Jednání bezpečností rady kraje se koná: 

1) v duchu ročního plánu, nejméně však čtyřikrát ročně  
2) nejméně dvakrát ročně  
3) počet jednání není nikde stanoven  
4) dle reálné potřeby  

 
22. Oxid uhelnatý je: 

1) páchnoucí kapalina  
2) jedovatý plyn páchnoucí po zkažených vejcích  
3) žlutozelený plyn zapáchající po tlejícím listí  
4) jedovatý plyn bez chuti a zápachu  

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

1) zóna havarijního plánování a zpracovává bezpečnostní program  
2) zóna havarijního plánování a zpracovává krizový plán  
3) žádná z uvedených možností není správná  
4) zóna havarijního plánování a zpracovává plán krizové připravenosti  

 
24. Vláda v systému hospodářských opatření pro krizové stavy rozhoduje o: 

1) bezplatném použití státních hmotných rezerv, použití regulačních opatření, použití systému 
mobilizačních rezerv  

2) žádné z uvedených tvrzení není správné  
3) bezplatném použití státních hmotných rezerv, použití regulačních opatření, použití opatření systému 

nouzového hospodářství  
4) bezplatném použití státních hmotných rezerv, použití regulačních opatření, použití opatření systému 

hospodářské mobilizace  



 
25. Označte správné tvrzení. 

1) Zásoby pro humanitární pomoc jsou součástí systému nezbytných dodávek. Jsou vytvářeny Správou 
státních hmotných rezerv v systému státních hmotných rezerv.  

2) žádné z uvedených tvrzení není správné.  
3) Zásoby pro humanitární pomoc jsou součástí systému nouzového hospodářství. Jsou vytvářeny 

Správou státních hmotných rezerv v systému nouzového hospodářství.  
4) Zásoby pro humanitární pomoc jsou součástí systému nouzového hospodářství. Jsou vytvářeny 

Ministerstvem průmyslu a obchodu v systému státních hmotných rezerv.  
 
26. Subjekt kritické infrastruktury v duchu krizového zákona zpracovává: 

1) krizový plán subjektu kritické infrastruktury  
2) plán krizové připravenosti prvku kritické infrastruktury  
3) bezpečnostní plán subjektu kritické infrastruktury  
4) plán krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury  

 
27. Mezi stálé pracovní orgány Bezpečnostní rady státu nepatří: 

1) Výbor pro zpravodajskou činnost  
2) Výbor pro civilní nouzové plánování  
3) Výbor pro bezpečnostní politiku  
4) Výbor pro kybernetickou bezpečnost  

 
28. 2. stupeň povodňové aktivity se nazývá: 

1) žádná z uvedených odpovědí není správná  
2) stav povodňové bdělosti  
3) stav připravenosti  
4) stav ohrožení  

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

1) vnější havarijní plán  
2) havarijní plán obce s rozšířenou působností  
3) havarijní plán kraje  
4) vnitřní havarijní plán  

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

1) žádná z uvedených odpovědí není správná  
2) inhibici acetylcholinesterázy  
3) blokování neurotransmiteru acetylcholinu  
4) reakci s cytochromoxidázou 

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


