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1. Evakuace se neplánuje:
1) ze zón havarijního plánování objektů nebo zařízení s nebezpečnými chemickými látkami
2) při hrozbě možného ozbrojeného konfliktu z území vyčleněného pro potřeby operační přípravy, nebo předpokládané
bojové činnosti
3) ze zón havarijního plánování pracovišť s velmi významnými zdroji ionizujícího záření
4) ze zón havarijního plánování objektů nebo zařízení s biologickými agens a toxiny
-----------------------------------------------------------------------------------------2. Zařízením civilní ochrany bez právní subjektivity se rozumí:
1) stálé a provizorní úkryty pro obyvatelstvo
2) technická zařízení sloužící k zabezpečení ochrany obyvatelstva
3) součást právnické osoby nebo obce určené k ochraně obyvatelstva
4) zařízení jednotného systému varování a vyrozumění
-----------------------------------------------------------------------------------------3. V duchu zákona č.239/2000 Sb. složky integrovaného záchranného systému (označte správnou odpověď):
1) Při provádění záchranných a likvidačních prací a úkolů obnovy za nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo
válečného stavu se složky integrovaného záchranného systému řídí pokyny Ministerstva vnitra
2) Při provádění záchranných a likvidačních prací za nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu se
složky integrovaného záchranného systému řídí pokyny Ministerstva vnitra - Generálního ředitelství HZS ČR
3) Při provádění záchranných a likvidačních prací za nouzového stavu a stavu ohrožení státu se složky integrovaného
záchranného systému řídí pokyny Ministerstva vnitra
4) Při provádění záchranných a likvidačních prací za nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného
stavu se složky integrovaného záchranného systému řídí pokyny Ministerstva vnitra
-----------------------------------------------------------------------------------------4. V duchu Krizového zákona 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 integrovaném záchranném systému, 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
-----------------------------------------------------------------------------------------5. Hodnota LD50 udává:
1) časový interval, v němž dochází ke smrti organismu po podání toxické látky
2) dávku, při které nebyl pozorován škodlivý účinek chemické látky
3) střední smrtnou koncentraci chemické látky
4) střední smrtnou dávku chemické látky
-----------------------------------------------------------------------------------------6. Mezi plány konkrétních činností havarijního plánu kraje nepatří:
1) pohotovostní plán veterinárních opatření
2) plán nouzového přežití obyvatelstva
3) plán záchranných a likvidačních prací
4) plán hygienických a protiepidemických opatření
-----------------------------------------------------------------------------------------7. Oxid uhelnatý je:
1) jedovatý plyn páchnoucí po zkažených vejcích
2) jedovatý plyn bez chuti a zápachu
3) páchnoucí kapalina
4) žlutozelený plyn zapáchající po tlejícím listí
------------------------------------------------------------------------------------------
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8. 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 všechny osoby, které vykonávají v postižené oblasti pracovní povinnost, či pracovní výpomoc v duchu zákona
240/2000 Sb.
3) na personál pro evakuaci
4) na osoby, které nejsou bezprostředně ohroženy, nebo vykonávají jinou neodkladnou činnost
-----------------------------------------------------------------------------------------9. Bezpečností rada obce s rozšířenou působností má nejvýše:
1) 10 - 12 členů
2) počet členu závisí na velikosti dané obce
3) 8 členů
4) 12 členů
-----------------------------------------------------------------------------------------10. Oxid uhelnatý při vstupu do krevního řečiště vytváří:
1) karbohemoglobin
2) karboxyhemoglobin
3) kyanhemoglobin
4) oxyhemoglobin
-----------------------------------------------------------------------------------------11. Kemlerův kód, který se používá při přepravě nebezpečných věcí, popisuje:
1) identifikuje konkrétní typ nebezpečné věci
2) základní vlastnosti nebezpečné věci
3) uvádí pokyny pro bezpečné zacházení s nebezpečnou věcí
4) informuje o pravidlech značení dopravního prostředku, který přepravuje nebezpečnou věc
-----------------------------------------------------------------------------------------12. Pro přímou ústřední koordinaci záchranných a likvidačních prací v duchu ústředního poplachového plánu je
podmínkou:
1) vyhlášení nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu
2) vyhlášení požárního poplachu minimálně 3. stupně
3) vyhlášení stavu nebezpečí, nebo nouzového stavu
4) vyhlášení stavu nebezpečí
-----------------------------------------------------------------------------------------13. Systém nouzového hospodářství je možné použít:
1) za stavu nebezpečí a nouzového stavu
2) při řešení mimořádné události i za krizových stavů
3) pouze v období mimo krizové stavy
4) za všech krizových stavů
-----------------------------------------------------------------------------------------14. Za přidělení zásob pro humanitární pomoc fyzickým osobám vážně postiženým krizovou situací odpovídá:
1) ředitel HZS příslušného kraje
2) krajský hejtman, který zásoby pro humanitární pomoc vyžádal
3) krajský hejtman, nebo starosta obce s rozšířenou působností, kterému byly zásoby pro humanitární pomoc
poskytnuty
4) příslušné humanitární organizace ve své gesci
-----------------------------------------------------------------------------------------15. Mezi dokumentací integrovaného záchranného systému nepatří:
1) havarijní plán kraje
2) typové činnosti složek IZS při společném zásahu
3) dokumentace o společných školeních, instruktážích a cvičeních složek IZS
4) plán provedení záchranných a likvidačních prací složkami IZS
------------------------------------------------------------------------------------------
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16. Krizový plán kraje zpracovává:
1) Krajský úřad
2) Krajský úřad spolu s odbornými garanty krizového plánování
3) Hasičský záchranný sbor kraje
4) Krajský úřad spolu s HZS kraje
-----------------------------------------------------------------------------------------17. Plán nezbytných dodávek je:
1) samostatná část krizového plánu pro dodávky pohotovostních zásob
2) samostatná část krizového plánu zpracovaná správním úřadem v systému nouzového hospodářství
3) samostatná část krizového plánu zpracovaná správním úřadem v systému nezbytných dodávek
4) samostatná část plánu nezbytných dodávek zpracovaná správním úřadem v systému nouzového hospodářství
-----------------------------------------------------------------------------------------18. Krizový plán kraje se skládá z:
1) základní části, operativní části a přílohové části
2) informativní části, operativní části, grafické části
3) informativní části, obecné části a příloh
4) základní části, operativní části a pomocné části
-----------------------------------------------------------------------------------------19. Způsob a rozsah kolektivní ochrany ukrytím stanoví plán ukrytí, který je součástí:
1) havarijního plánu
2) poplachového plánu integrovaného záchranného systému kraje
3) krizového plánu obce
4) plánu ochrany obyvatelstva obce
-----------------------------------------------------------------------------------------20. Subjekt kritické infrastruktury v duchu Krizového zákona zpracovává:
1) krizový plán subjektu kritické infrastruktury
2) plán akceschopnosti subjektu kritické infrastruktury
3) havarijní plán subjektu kritické infrastruktury
4) plán krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury
-----------------------------------------------------------------------------------------21. Podle vojensko-toxikologického hlediska se bojové chemické látky dělí na:
1) nervově paralytické, zpuchýřující, dusivé, zneschopňující, cytotoxické
2) nervově paralytické, zpuchýřující, dusivé, dráždivé, imunotoxické
3) nervově paralytické, zpuchýřující, dusivé, všeobecně jedovaté, dráždivé, psychoaktivní
4) nervově paralytické, zpuchýřující, dusivé, dráždivé, imunotoxické, průmyslové
-----------------------------------------------------------------------------------------22. Systém hospodářské mobilizace jsou organizační, materiální, personální a jiná opatření, kterými ústřední správní
úřad zabezpečuje:
1) nezbytnou mobilizační 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 za stavu
ohrožení státu a válečného stavu
3) mobilizační dodávku pro potřeby ozbrojených sil a ozbrojených bezpečnostních sborů při vyhlášení krizových stavů
4) mobilizační dodávku pro potřeby ozbrojených bezpečnostních sborů za stavu ohrožení státu a
válečného stavu
-----------------------------------------------------------------------------------------23. 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
------------------------------------------------------------------------------------------
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24. Druhý stupeň poplachu je vyhlašován v případě, že:
1) mimořádná událost ohrožuje nejvýše 100 osob, více jak deset objektů se složitými podmínkami pro zásah, jednotlivé
prostředky hromadné dopravy osob cenný chov zvířat nebo plochy území do 1000 m2
2) krizová událost ohrožuje nejvýše 1000 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 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
4) 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
-----------------------------------------------------------------------------------------25. Kdo řeší dle zákona č. 240/2000Sb. rozpory v oblasti krizového řízení?
1) Předseda Vlády ČR
2) Bezpečnostní rada státu
3) Generální ředitel HZS ČR
4) Ministr vnitra ČR
-----------------------------------------------------------------------------------------26. 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) 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
3) Žádná z výše uvedených odpovědí není správná
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
-----------------------------------------------------------------------------------------27. Státní hmotné rezervy vznikají na základě požadavků krizových plánů ústředních správních úřadů a je možné je
rozčlenit na:
1) hmotné rezervy, mobilizační rezervy, pohotovostní zásoby a zásoby pro humanitární pomoc
2) hmotné rezervy, mobilizační rezervy, pohotovostní zásoby, zásoby pro humanitární pomoc a nouzové zásoby ropy
3) hmotné rezervy, mobilizační rezervy, nedotknutelné zásoby a zásoby pro humanitární pomoc
4) hmotné rezervy, mobilizační rezervy, nezbytné dodávky a zásoby pro humanitární pomoc
-----------------------------------------------------------------------------------------28. Podle zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, jsou zásoby pro humanitární pomoc
vytvářeny:
1) Správou státních hmotných rezerv
2) Krajským úřadem na teritoriu příslušného kraje
3) Ministerstvem vnitra-Generálním ředitelstvím HZS ČR
4) Ministerstvem průmyslu a obchodu
-----------------------------------------------------------------------------------------29. Nařídit nasazení vojáků v činné službě a jednotek požární ochrany k provádění krizových opatření (v duchu
Krizového zákona) může:
1) Vláda za nouzového stavu
2) Hejtman za stavu nebezpečí
3) Parlament za nouzového stavu
4) Vláda za stavu ohrožení státu a válečného stavu
-----------------------------------------------------------------------------------------30. Je-li při přepravě nebezpečných látek na oranžové výstražné tabulce před horním číslem písmeno "X" znamená to,
že:
1) zásah provádí výhradně specialisté chemické služby
2) zásah se provádí vodními proudy
3) se jedná o nebezpečnou látku, která je těžší než vzduch
4) látka nesmí přijít do kontaktu s vodou
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