Modul č.1. Právní předpisy v PO a MHJ.
Čís. Otázka
1 Je občan povinen počínat si tak, aby nezavdal
příčinu ke vzniku požáru?

A
Ano, je povinen poskytnout přiměřenou osobní
pomoc, nevystaví-li tím vážnému nebezpečí nebo
ohrožení sebe nebo nebrání-li mu v tom důležitá
okolnost…..
2 Plní povinnosti na úseku požární ochrany
Ano, plní povinnosti na úseku požární ochrany ve
právnické osoby a podnikájící fyzické osoby?
všech prostorách, které užívají k provozování
činnosti.
3 Kdo odpovídá za plnění povinností na úseku PO Statutární orgán.
u právnických osob?
4. Do jakých kategorií se člení provozované činnosti Bez zvýšeného požárního nebezpečí, se zvýšeným
podle míry požárního nebezpečí?
požárním nebezpečím a s vysokým požárním
nebezpečím.
5 Do jaké kategorie požárního nebezpečí jsou
Kategorie se zvýšeným požárním nebezpečím.
zařazeny stavby pro osoby se sníženou
schopností pohybu a orientace?
6 Do jaké kategorie požárního nebezpečí jsou
Kategorie s vysokým požárním nebezpečím.
zařazeny budovy o 15 a více nadzemních
podlažích nebo o výšce větší než 45 m?
7

8.
9

10

11

12.

13

14

15

Patří do povinnosti právnických a podnikajících Je to jejich povinností a to v potřebném množství a
fyzických osob obstarávat a zabezpečovat věcné druzích.
prostředky PO?
Patří do povinností právnických osob vytvářet
Je to jedna z jejich povinností.
podmínky pro hašení požárů?
Je to jeden z úkolů preventivní požární hlídky.
Je úkolem preventivní požární hlídky zřízené u
právnické osoby dohlížet na dodržování předpisů
o PO?
Je úkolem preventivní požární hlídky zřízené u
Ano, je to jeden z úkolů preventivní požární hlídky.
právnické osoby v případě vzniku požáru provést
opatření k záchraně osob?
Je úkolem preventivní požární hlídky zřízení u
Ano je to jeden z úkolů preventivní požární hlídky.
právnické osoby přivolat jednotku PO a zúčastnil
se likvidace požáru?
Mají právnické osoby provozující činnosti
Ano, jsou povinny tuto dokumentaci zpracovávat a
zařazené do zvýšeného požárního nebezpečí
udržovat ji v souladu s se skutečným stavem.
povinnost zpracovávat předepsanou
dokumentaci PO?
Patří mezi základní povinnosti fyzických osob
Ano, patří to mezi jednu ze základních podmínek.
vytváření a udržování podmínek pro rychlé
zdolání požáru ve vlastních prostorách?
Patří mezi základní povinnosti fyzických osob
Ano, patří to mezi jednu ze základních podmínek.
zajistit přístup k požárně bezpečnostním
zařízením a věcným prostředkům PO ve
vlastnictví či užívání?
Nesmí.
Může fyzická osoba vědomě a bezdůvodně
přivolat JPO nebo zneužít linku tísňového volání?

16 Může fyzická osoba omezit nebo znemožnit
Nesmí.
použití označených nástupních ploch pro požární
techniku?
17 Může fyzická osoba požívat barevné označení
Nesmí.
vozidel požární ochrany?

18 Může fyzická osoba vypalovat porosty?
Nesmí.
19 Je každý povinen v souvislosti se zdoláváním
Ano, ale jen na výzvu velitele zásahu, velitele
požáru poskytnout osobní pomoc jednotce PO ? jednotky PO nebo obce.
20 Je každý povinen v souvislosti se zdoláváním
Ano, ale jen na výzvu velitele zásahu, velitele
požáru poskytnout věcnou pomoc jednotce PO ? jednotky PO nebo obce.
21 Jsou některé osoby vyňaty z povinnosti
poskytnutí osobní a věcné pomoci?

Ano, např. osoby kterým by v tom bránila důležitá
okolnost nebo by tím vystavila vážnému ohrožení
sebe nebo osoby blízké, za určitých podmínek
přísl. Ozbrojených sil AČR apod.

22. Kdo rozhoduje o náhradě ušlého výdělku při
poskytnutí osobní pomoci vyžádané např.
velitelem zásahu?
23 Kdo rozhoduje o náhradě výdajů spojených s
věcnou pomocí?
24 Může právnická nebo podnikající fyzická osoba
požadovat náhradu výdajů spojených s věcnou
pomocí poskytnuté jiné takové osobě při
zdolávání požáru?
25 Je povinností vlastníka (správce, uživatele)
nemovitosti umožnit vstup na nemovitost k
provedení opatření nutných ke zdolání požáru
nebo pro účely cvičení JPO?
26 Kdo rozhoduje o tom zda pro účely cvičení je
vstup JPO na nemovitost nutný, jestliže s tím
vlastník nesouhlasí?
27 Kdo zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů
obce?
28 Kdo má za povinnost udržovat akceschopnost
jednotky sboru dobrovolných hasičů?
29 Kdo zabezpečuje odbornou přípravu členů
jednotky SDH obce?
30 Kdo zabezpečuje materiální a finanční potřeby
jednotky SDH obce?
31 kdo zajišťuje péči o členy jednotky SD obce a
osb vyzvaných k poskytnutí osobní pomoci při
déletrvajících zásazích nebo za ztížených
podmínek?
32 Kdo poskytuje náhradu ušlého výdělku členu
jednotky SDH obce, který se zúčastní zásahu,
nařízeného cvičení nebo nařízené odborné
přípravy?
33 Kdo zabezpečuje a hradí pro členy jednotky SDH
obce preventivní zdravotní prohlídky?
34 Kdo zabezpečuje výstavbu a údržbu objektů PO
a zřizuje ohlašovnu požáru?
35 Kdo zabezpečuje zdroje požární vody pro hašení
a jejich trvalou použitelnost?
36 Kdo organizuje preventivně výchovnou činnost?

Hasičský záchranný sbor kraje, v jehož územním
obvodu požár vznikl.

37 Kdo vydává požární řád obce a kdo stanoví
podmínky k zabezpečení PO při akcích, kterých
se zúčastní větší počet osob?

Hasičský záchranný sbor kraje, v jehož územním
obvodu požár vznikl.
Ano, může požadovat náhradu výdajů. Náhradu
poskytuje ten, komu byla věcná pomoc poskytnuta.

Ano je povinenn umožnit vstup na nemovitost. O
potřebě a rozsahu těchto opatření rozhoduje velitel
zásahu.
Hasičský záchranný sbor kraje nebo obec, které
cvičení organizují.
Obec.
Obec.
Obec.
Obec.
Obec.

Obec.

Obec.
Obec.
Obec.
Obec.
Obec.

38 Mají některé obce povinnost zabezpečovat podle Ano mají. Jsou to Obce s rozšířenou působností.
poplachového plánu kraje hašení požárů a
záchranné práce i mimo svůj hasební obvod?
39 Může být členem jednotky SDH zdravotně
způsobilá osoba mladší 18 let?
40 Považuje se činnost v jednotce SDH obce při
hašení za výkon občanské povinnosti?
41 Považuje se činnost v jednotce SDH obce při
hašení za jiný výkon v obecném zájmu?
42 Je stanoven způsob zřizování, vnitřní organizace
a vybavení jednotek PO?
43 Kdo jmenuje velitele jednotky SDH obce?
44 Může obec zrušit dobrovolnou jednotku PO?
45 Které obce zřizují požární hlídku?
46 Je člen dobrovolné jednotky PO plnit rozkazy
velitele zásahu a pokyny svých nadřízených?
47 Patří mezi povinnosti členů SDH obcí
prohlubování svých odborných znalostí v PO a
udržování fyzické zdatnosti?
48 Je povinen člen jednotky SDH obce podrobovat
se preventivním zdravotním prohlídkám?

Nemůže.
Ano.
Ano.
Ano - v prováděcím předpisu k zákonu o PO.
Starosta obce po vyjádření HZS k jeho odborné
způsobilosti.
Ano. Může zrušit dobrovolnou jednotku PO pouze
se souhlasem HZS kraje.
Obec, která nezřizuje jednotku SDH a kterou určí
HZS kraje.
Ano. Je to jedno z jeho základních povinností.
Ano. Je to jedno z jeho základních povinností.

Ano. Je to jedno z jeho základních povinností.

49 Jaké jsou základní úkoly jednotek PO?

Zasahovat podle příslušné dokumentace PO,
provádět záchranné práce při živelných pohromách
a jiných MU a podávat neprodleně zprávy o svém
výjezdu a zásahu HZS.

50 Plní jednotky PO i úkoly na úseku civilní ochrany
a obyvatel?
51 Může člen dobrovolné jednotky PO vykonávat
službu při zdolávání požáru ještě před
absolvováním základní odborné přípravy?
52 Je součástí odborné přípravy požární sport?
53 Kdo provádí ověřování odborné způsobilosti
velitelů a strojníků jednotek SDH obcí?
54 Jsou obce povinny si poskytovat při zdolávání
požárů vzájemnou pomoc?
55 Je povinností HZS, správních úřadů a orgánů
samosprávy, spolupracovat při plnění úkolů na
úseku PO s občanskými sdruženími působícími
na úseku PO?
56 Jsou v zákoně stanoveny povinnosti občanských
sdružení působících na úseku PO?

Ano. Plní i tyto úkoly.

57 Může být občanskému sdružení poskytnuta
dotace v souvislosti s vykonáváním
vyjmenovaných činností na úseku PO?
58 Kdo poskytuje náhradu škody při poškození
zdraví člena jednotky SDH obce, který se
zúčastní zásahu, nařízeného cvičení nebo
nařízené odborné přípravy?

Nemůže.

Ano, je součástí odborné přípravy.
HZS kraje.
Ano, je to jejich povinnost.
Ano, je to jejich povinnost.

Nejsou stanoveny.Úkoly občanských sdružení jsou
vyjmenovány v rovině pomoci nebo jejich podílu při
plnění úkolů PO.
Ano, může být poskytnuta dotace podle zvláštního
předpisu.
HZS kraje v jehož územním obvodu k poškození
na zdraví nebo smrti poškozeného došlo.

59 Kdo poskytuje jednorázové mimořádné
odškodnění členům jednotky SDH obce a jejich
pozůstalým?
60 Může obdržet právnická nebo podnikající fyzická
osoba náhradu věcné škody , která ji vznikla v
důsledku opatření nutných ke zdolání požáru a
kdo o tom rozhoduje?
61 Může obdržet právnická nebo podnikající fyzická
osoba náhradu věcné škody , která ji vznikla při
pomoci poskytné při zdolání požáru?

Ministerstvo.

62 Může velitel zásahu nebo velitel jednotky SDH
obce v souvislosti se cvičením jednotky PO
nařídit, aby se z místa zásahu vzdálily osoby,
jejichž přítomnost není potřebná?
63 Může velitel zásahu nebo velitel jednotky SDH
obce při požáru nařídit provedení nutných
opatření směřujících k odstranění nebezpečí
opětovného vznícení?
64 Má člen jednotky SDH obce povinnost
zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které v
obecném zájmu nebo v zájmu zúčastněných
osob mají zůstat utajeny?
65 Kdo může zprostit mlčenlivosti člena jednotky
SDH obce?
66 Vztahují se povinnosti člena jednotky SDH obce
a ustanovení o osobní a věcné pomoci ze
zákona o PO také, na záchranné práce při
živelních pohromách nebo při jiných
mimořádných událostech, pokud jsou
bezprostřeně ohroženy lidské životy?
67 Je funkční označení člena jednotky SDH obce
totožné s funkčním označení občanského
sdružení působícího na úseku PO?
68 Jaké označení kategorie má jednotka
hasičského záchranného sboru s územní
působností zpravidla do 20 minut jízdy z místa
dislokace?
69 Jaké označení kategorie má jednotka SDH obce
s členy, kteří vykonávají službu jako své hlavní
nebo vedleší povolání, s územní působností
zpravidla do 10 minut jízdy z místa dislokace?
plošného pokrytí?
70 Jaké označení kategorie má jednotka SDH obce
s členy, kteří vykonávají službu dobrovolně, s
územní působností zpravidla do 10 minut jízdy z
místa dislokace?
71 Jaké označení kategorie má jednotka složená z
hasičů z povolání, s místní působností zasahující
na území svého zřizovatele?
72 Jaké označení kategorie má jednotka SDH obce
s místní působností a s členy, kteří vykonávají
službu v jednotce dobrovolně?
73 Jaké označení kategorie má jednotka SDH
podniku?

Ano, velitel zásahu a velitel jednotky je k tomu
oprávněn.

HZS kraje může ve zvlášť odůvodněných
případech přiznat náhrada nákladů spojených s
pořízením nové věci.
HZS kraje může ve zvlášť odůvodněných
případech přiznat náhrada nákladů spojených s
pořízením nové věci.

Ano, velitel zásahu a velitel jednotky je k tomu
oprávněn.

Ano, tuto povinnost má i člen jednotky SDH obce.

Ředitel HZS kraje.
Ano, tato ustanovení zákona se na ně vztahují.

Ne, není.

JPO I

JPO II

JPO III

JPO IV

JPO V

JPO VI

74 Jaký počet jednotek PO požaduje základní
tabulka plošného pokrytí?
75 Co se rozumí plošným pokrytím území kraje
jednotkami PO?
76 Na základě jakého dokumentu se jednotky PO
rozmisťují na území kraje?
77 Smí být na zásahovém automobilu označení
místa dislokace jednotky?
78 Může být na přední části karoserie všech
zásahových požárních automobilů umístěn znak
jednotky, nebo nápis "HASIČI"?
79 Jakým dokumentem zřizuje obec jednotku PO
SDH obce?
80 Co tvoří jednotku SDH obce?

81 Kolik členů tvoří družstvo jednotky SDH obce?
82 Kolik členů tvoří družstvo jednotky SDH obce o
zmenšeném početním stavu?
83 Kolik členů tvoří požární hlídku?
84 Při zásahu mohou být hasiči zařazeni i do
skupiny. Kolik členů minimálně tvoří takovou
skupinu?
85 Kdo určuje hasiče, kteří v jednotce SDH obce
plní úkoly speciálních služeb?
86 Kdo určuje minimální vybavení jednotky SDH
obce vybranou požární technikou a vybranými
věcnými prostředky?
87 Jsou stanoveny požadavky na zevnější úpravu
hasiče při používání dýchacích přístrojů, pokud
jde o délku vlasů a holení tváře?
88 Jaké jsou intervaly pravidelné kontroly u
dýchacích přístrojů, ochranných protichemických
oděvů a oděvů proti sálavému teplu a ohni a
prostředků pro poskytnutí první pomoci.
89 Jaké jsou intervaly pravidelné kontroly u
prostředků pro práci ve výškách a nad volnými
hloubkami?
90 Kdo může vyhlásit poplach jednotce SDH obce
podle poplachového plánu?
91 Do jaké doby se musí nejpozději uskutečnit
výjezd jednotky SDH obce složené výlučně z
hasičů, kteří nevykonávají službu v jednotce jako
své zaměstnání po vyhlášení poplachu?
92 Do jaké doby se musí nejpozději uskutečnit
výjezd jednotky složené výlučně z hasičů z
povolání po vyhlášení poplachu?
93 Do jaké doby se musí nejpozději uskutečnit
výjezd jednotky složené jak z hasičů
vykonávajících službu v jednotce jako povolání a
z hasičů vykonávajích tuto službu dobrovolně po
vyhlášení poplachu?
94 Kdo určuje trasu dopravy jednotky SDH obce na
místo zásahu v případech kdy není určena
operačním střediskem?

3 jednotky PO.
Rozmístění jednotek PO na základě stanovení
stupně nebezpečí území obcí.
Nařízením orgánu kraje.
Ano, může být toto označení na ploše bílých
zvýrazňujících vodorovných pruhů.
Ano, může.

Zřizovací listinou.
Požární technika a věcné prostředky PO a
velitelem stanovený počet členů jednotky SDH
obce.
Velitel a dalších 5 členů.
Velitel a další 3 členové
Velitel a nejméně 3 další členové.
Velitel a nejméně 1hasič.

Velitel dobrovolné jednotky ustavený zřizovatelem
jednotky.
Minimální vybavení je určeno v příloze vyhlášky
MV o organizaci a činnosti jednotek PO.
Ano jsou stanoveny.

Interval kontroly je stanoven na půl roku.

Je stanoven roční interval kontroly.

Operační středisko nebo jiná místa určená k
vyhlášení požárního poplachu.
Do 10 minut.

Do 2 minut.

Do 5 minut.

Velitel jednotky SDH obce.

95 Kdo vysílá jednotku SDH obce k zásahu?

Operační středisko zřízené pro území, kde má být
zásah uskutečněn, nebo operační středisko, které
převezme zásah do působnosti.

96 Kdo rozhoduje o přednostním zásahu v
případech, kdy při jízdě k zásahu zjistí jednotka
ještě další požár?
97 Kdo rozhoduje o přednostním zásahu v
případech, kdy při jízdě k zásahu zjistí jednotka
ještě další požár a nemůže truto skutečnost
nahlásit na příslušné operační středisko?

Příslušné operační středisko.

98 Co je cílem průzkumu na místě zásahu?

Zejména -zjistit zda jsou ohroženy osoby, zvířata a
majetek; rozsah požáru, způsob a směry jeho
šíření; přítomnost nebezpečných látek a předmětů,
které mohou nepříznivě ovlivnit průběh
zásahu;terénní a jiné podmínky významné pro
použití požární techniky;

99 Kdo provádí průzkum na místě zásahu?

Velitel zásahu a nejméně 1 hasič, nebo průzkumná
skupina, kterou tvoří nejméně 2 hasiči, nebo celá
jednotka.
Velitel zásahu.
Velitel zásahu.
Záchrana osob před záchranou zvířat a majetku.

100 Kdo rozhoduje o trom, kdo provede průzkum?
101 Kdo určuje velitel průzkumné skupiny?
102 Co má přenost při záchraňovacích pracích?

Velitel jednotky.

103 Může být přerušena na nezbytnou dobu záchrana Ano, může. Je k tomu oprávněn velitel zásahu v
případě, že již nelze, ani přes vynaložení všech
osob?
dostupných sil a prostředků osoby zachránit anebo
pokračování zásahu by bezprostředně ohrožovalo
život zasahující hasičů.
104 Co je lokalizace požáru?
Zásahem je zamezeno dalšímu šíření požáru a síly
a prostředky zasahujících jednotek jsou pro
likvidaci požáru dostatečné.
105 Kdy je požár likvidován?
Ukončení nežádoucího hoření.
106 Co je cílem činnosti jednotek při zdolávání
Lokalizace a následná likvidace požáru.
požáru?
107 Může velitel zásahu ukončit zásah aniž by dosáhl Ano může když, nejsou ohroženy životy osob,
cíle činnosti jednotek?
zvířat a životní prostředí a náklady na jeho zdolání
by byly nehospodárné vzhledem k hodnotě
objektu.
108 Kdo rozhoduje o střídání hasičů při zásahu?
Velitel zásahu.
109 V jakém případě se musí předat místo zásahu a V případech kdy je nutné zabezpečit dohled nad
kdo to provede?
místem, kde jednotky zasahovaly. Místo zásahu
předává velitel zásahu.
110 Komu se předává místo zásahu v případech, že Místo zásahu se předává vlastníku nebo jiné
oprávněné osobě.
musí být zabezpečen dohled nad místem?
111 Co musí učinit velitel zásahu jestliže nemůže
Velitel zásahu po dobu hrozícího nebezpečí musí
místo zásahu předat oprávněné osobě a situace zabezpečit dohled nad místem zásahu.
vyžaduje dohled nad místem?
112 Kdy se musí místo zásahu předat písemně?
Vždy pokud se určují opatření nutná k odstranění
nebezpečí opětovného vzniku požáru.
113 Je jednotka SDH obce akceschopná, jestliže
není schopna uskutečnit výjezd v předepsaném
časovém limitu?

Taková jednotka se nepovažuje za akceschopnou.

114 Je jednotka akceschopná, jestliže hasiči mající
mít osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon
dané funkce, toto osvědčení nemají platné?

Taková jednotka se nepovažuje za akceschopnou.

115 Jsou stanoveny podmínky za jejichž splnění se
rozumí i jednotka SDH obce akceschopnou?

Ano, takové podmínky jsou stanoveny.

116 Patří dokumentace zdolávání požáru do
dokumentace o akceschopnosti jednotky?
117 Musí vést jednotky SDH obce protokoly o
pravidelné odborné přípravě členů jednotky?
118 Kd zpracovává dílčí zprávu o zásahu jednotky a
do kdy ji ji má odevzdat veliteli zásahu?

Ano, patří.

121 Přebírá řízení zásahu automaticky velitel s
právem přednostního velení?
122 Má někdo právo určit velitele zásahu odlišně od
vyjmenovaných velitelů jednotek s právem
přednostním?
123 Co musí učinit nový nastupující velitel zásahu při
přebírání zásahu?

Ne.

Ano musí.

Dílčí zprávu zpracovává velitel jednotky a
odevzdává ji nejpozději do 3 dnů po skončení
zásahu.
119 Který velitel řídí zásah, jestliže se na místo
Velitel první jednotky, pokud některý z velitelů
dostaví 2 a více jednotek?
zasahujících jednotek nevyužije práva
přednostního velení daného příslušným právním
předpisem.
120 Co mu učinit velitel zásahu, jestliže s ohledem na Velitel zásahu s takovou složkou spolupracuje.
charakter záchranných a likvidačních prací,
přísluší podle zvláštních předpisů řízení těchto
prací některé ze zasahujících složek IZS?

Ano.

Musí prohlásit, že velení přebírá, pokud odstupující
velitel nemůže být účasten převzetí velení zásahu
oznámí jednotkám převzetí velení a tuto okolnost
poznamená ve zprávě o zásahu.
Ano, musí průběžně informovat.

124 Musí velitel zásahu průběžně informovat
příslušné operační středisko o situaci na místě
zásahu?
125 Musí velitel zásahu informovat příslušné
Ano, musí informovat.
operační středisko o změně velitele zásahu?
126 Musí velitel zásahu informovat příslušné
Ano, musí informovat.
operační středisko o zranění hasičů při zásahu?
127 Musí velitel zásahu informovat příslušné
operační středisko o době lokalizace a likvidace
požáru?
128 Mohou hasiči při zásahu používat předměty na
těle, které nejsou pro činnost na místě zásahu
třeba a které mohou ohrozit jejich zdraví?
129 Je povinnosti hasiče na místě zásahu používat
osobní ochranné pracovní prostředky?

Ano, musí informovat.

Ne, nesmí.

Ano, musí je používat.

130 Má velitel zásahu za povinnost kontrolovat plnění Ano, má tuto povinnost.
svých rozkazů a pokynů?
131 Kdo na místě zásahu přiděluje do úseků síly a
Velitel zásahu.
prostředky jednotek PO nebo složek IZS?
132 Kdo na místě zásahu rozhoduje o zahájení a
Velitel zásahu.
ukončení činnosti k záchraně osob?

133 Kdo na místě zásahu zajišťuje podávání
informací sdělovacím prostředkům?
134 Co musí velitel jednotky ihned udělat po příjezdu
jednotky na místo zásahu?
135 Je velitel jednotky oprávněn změnit rozhodnutí
nadřízeného velitele v případě bezprostředního
ohrožení života osob?
136 Je povinností velitele jednotky dbát u
zasahujících hasičů na používání předepsaného
standardního vybavení OOPP proti působení
nebezpečných látek?
137 Může velitel jednotky odvolat z místa zásahu
hasiče, který neplní svoje povinnosti?

Velitel zásahu.
Ohlásit veliteli zásahu příjezd JPO a množství sil a
prostředků jednotky.
Ano, je k tomu oprávněn.

Ano, je to jeho povinností.

Ano, může jej odvolat a je povinen o tom
informovat velitele úseku (sektoru), není-li zřízen
tak VZ.
138 Je povinností velitele jednotky dbát, aby
Ne. Tuto povinnost má pokud jde o ochranu proti
zasahující hasiči používali předepsané
působení nebezpečných látek, zejména
standardní vybavení OOPP?
chemických, radioaktivních a infekčních.
139 Co musí velitel jednotky udělat na místě zásahu, Bezodkladně určit svého zástupce a předat mu
řízení jednotky.
nemůže-li plnit své povinnosti?
Červenou páskou s nápisem VZ na levé paži, nebo
140 Jak je při zásahu označen velitel zásahu?
zvláštní vestou s nápisem "Velitel zásahu".
141 Kteří hasiči na místě zásahu musí být označeni? Velitel zásahu, náčelník štábu velitele zásahu, a
členové štábu pro spojení, týl a nasazení.
142 Komu jsou hasiči na místě zásahu podřízeni?
Svým velitelům jednotek, pokud VZ nerozhodne
jinak.
143 Může velitel úseku, sektoru nebo VZ vydat
Může, ale jen při nebezpečí z prodlení.
rozkaz nebo pokyn přímo?
144 Nemusí se vždy dodržovat technické podmínky Nemusí se dodržet, jestliže hrozí nebezpečí z
pro provoz požární techniky a věcných
prodlení při záchraně života osob. O překročení
prostředků PO dané výrobcem?
technických podmínek rozhodne VZ.
145 Jsou stanoveny zásady činnosti JPO na úseku
Ano, jsou stanocveny. Patří mezi ně zejména,
civilní ochrany a ochrany obyvatelstva?
podílení se na evakuaci obyvatelstva, varování
obyvatelstva, označování oblastí s výskytem
nebezpečných látek apod.
146 Patří do odborné způsobilosti hasiče znalost
Nepatří. Tento požadavek se vztahuje jen na
předpisů o krizovém řízení?
hasiče vykonávající určité funkce (velitel apod.).
147 Patří do odborné způsobilosti velitelů, strojníků Ano, patří.
jednotek SDH obcí znalost předpisů PO, IZS a
předpisů o krizovém řízení?
148 Jak často hasiči v jednotce SDH obce osvědčují 1 x ročně.
svoje odborné znalosti a praktické dovednosti?
149 Jak často se musí hasič určený k používání
dýchací techniky a zařazený v jednotce SDH
obce procvičit v použití dýchací techniky?
150 V jakém případě se musí absolvovat kondiční
jízda u řidičů požárních automobilů se zvláštním
výstražným zařízením?
151 Co vše zahrnuje odborná příprava hasiče?
152 Jaké discipliny zahrnuje požární sport?

1 x za tři měsíce.

Pokud v průběhu 4 týdnů neřídili požární automobil
určený k výjezdu k zásahu, nebo jiné motorové
vozidlo stejné hmotnostní kategorie.
Prohlubování odborných znalostí, tělesnou
přípravu, prověřovací a taktická cvičení.
Běh na 100 m s překážkami, výstup do 4 podlaží
cvičné věže, štafeta 4 x 100 m, požární útok.

153 Kdo řídí, organizuje a ověřuje odbornou přípravu Velitel jednotky.
členů jednotky SDH obce?

154 Je velitel jednotky SDH obce oprávněn nařídit
prověřovací cvičení vlastní jednotky?
155 Je straosto obce oprávněn nařídit prověřovací
cvičení jednotce SDH obce?
156 Jaké funkční označení má člen jednotky SDH
obce na náramenících na funkci starší hasič?
157 Jaké funkční označení má člen jednotky SDH
obce na náramenících na funkci strojník?
158 Jaké funkční označení má člen jednotky SDH
obce na náramenících na funkci velitel družstva?

Ano, je k tomu oprávněn.

159 Jaké funkční označení má člen jednotky SDH
obce na náramenících na funkci velitele
jednotky?
160 Co se rozumí pod pojmem "Integrovaný
záchranný systém"?

Tři stříbřité rozety a stříbrná kolejnička.

161 Co jsou záchranné práce?

162 Co jsou likvidační práce?
163 Co se rozumí ochranou obyvatelstva ve smyslu
zákona o IZS?
164 Co se rozumí zařízením civilní ochrany bez
právní subjektivity?

165 Je věcnou pomocí i pomoc poskytnutá
dobrovolně bez výzvy, ale se souhlasem nebo
vědomím VZ, starosty obce nebo hejtmana
kraje?
166 Je osobní pomocí i pomoc poskytnutá
dobrovolně bez výzvy, ale se souhlasem nebo
vědomím VZ, starosty obce nebo hejtmana?
167 Používá se IZS i při přípravě na vznik mimořádné
události?
168 Jaká je podmínka použití IZS při současném
provádění záchranných a likvidačních prací?
169 Které jsou základní složky IZS?
170 Patří do základních složek IZS jednotky PO
nezařazené do plošného pokrytí kraje?
171 Patří do systému IZS havarijní, pohotovostní,
odborné a jiné složby, poskytující při
záchranných a likvidačních pracích plánovanou
pomoc na vyžádání?
172 Musí složky IZS zajišťovat nepřetržitou
pohotovost pro příjem ohlášení vzniku
mimořádné události, její vyhonocení a
neodkladný zásah v místě MU?

Ano, je k tomu oprávněn.
Dvě stříbřité rozety.
Tři stříbřité rozety.
Jedna stříbřitá rozeta a stříbrná kolejnička.

Koordinovaný postup jeho složek při přípravě na
MU a při prováděná záchranných a likvidačních
prací.
Činnosti k odvrácení nebo omezení
bezprostředního působení rizik vzniklých MU,
zejména ve vztahu k ohrožení života ……. a
vedoucí k přerušení jejich příčin.
Činnosti které vedou k odstranění následků
způsobených mimořádnou událostí.
Plnění úkolů CO, zejména varování,
evakuace,ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva
apod.
Jsou to součásti právnické osoby nebo obce
určené k ochraně obyvatelstva (zaměstnanci nebo
jiné osoby na základě dohody a věcné prostředky).
Ano, je to věcná pomoc ve smyslu zákona.

Ano, je to osobní pomoc ve smyslu zákona.

Ano.
Současné provádění záchranných a likvidačních
prací dvěma více složkami IZS
HZS ČR,jednotky PO zařazené do plánu pokrytí
kraje, zdravotnická záchranná služba a PČR.
Nepatří. Tento požadavek se vztahuje jen na
hasiče vykonávající určité funkce (velitel apod.).
Ano, jsou to ostatní složky IZS.

Taková povinnost je zákonem o IZS uložena
základním složkám IZS.

173 Jsou složky IZS při zásahu povinny řídit se
příkazy starosty obce s rozšířenou působností,
pokud koordinuje záchranné a likvidační práce?

Ano,

174 Co jsou stálé orgány IZS pro koordinaci?

Operační a informační střediska (OPS HZS kraje a
OPIS GŘ).
Ano, jsou povinny a postupují podle dokumentace
IZS

175 Jsou operační a informační střediska povinny
zabezpečovat vyrozumění státních orgánů a
orgánů územních samosprávných celků?
176 Je Operační a informační středisko oprávněno
vyžadovat a organizovat věcnou a osobní pomoc
podle požadavků VZ?
177 Je starosta obce s rozšířenou působností
oprávněn kordinovat záchranné a likvidační
práce při mimořádné události vzniklé ve
správním obvodu ORP, tedy i v jiné obci?
178 Je starosta obce oprávněn kordinovat záchranné
a likvidační práce při mimořádné události vzniklé
v katastru obce?
179 Je velitel zásahu při záchranných a likvidačních
pracích oprávněn nařídit bezodkladné odstranění
staveb za účelem zmírnění nebo odvrácení rizik
vzniklých MU?
180 Patří do kordinace složek IZS činnost zaměřená
k přerušení trvající příčiny vzniku MU?
181 Patří do kordinace složek IZS při společném
zásahu, poskytnutí nezbytné humanitární
pomoci?
182 Kdo kordinuje činnost složek IZS při společném
zásahu na taktické úrovni?
183 Kdo kordinuje činnost složek IZS při společném
zásahu na operační úrovni?
184 Kdo kordinuje činnost složek IZS při společném
zásahu na strategické úrovni?
185 Je povinen vedoucí složky IZS při společném
zásahu ohlašovat svoji přítomnost na místě
zásahu a podřizovat se příkazům VZ?
186 Je povinen vedoucí složky IZS po ukončení
společného zásahu předat veliteli zásahu
potřebné podklady pro zpracování zpávy o
zásahu?
187 Může starosta obce uzavřít písemnou dohodu o
rozsahu osobní a věcné pomoci pro potřeby
záchranných a likvidačních prací?
188 Co obsahují "Typové činnosti složek při zásahu"?
189 Jaké jsou stupně poplachu v systému IZS?
190 Jaký stupeň polachu se vyhlašuje, jestliže je
nutno záchranné a likvidační práce složek IZS
nepřetržitě kordinovat velitelem zásahu?
191 Jaký stupeň polachu se vyhlašuje, jestliže je
nutno záchranné a likvidační práce složek IZS
kordinovat velitelem zásahu za pomoci štábu
velitele zásahu?

Ano, je k tomu oprávněno.

Ano, je k tomu oprávněn a může použít krizový
štáb své obce.

Ne není k tomu oprávněn.

Ano, je k tomu ze zákona o IZS oprávněn.

Ano, patří

Ano, patří

Velitel zásahu.
Operační a informační středisko
Hejtman kraje.
Ano, je povinen. Tuto povinnost mimo jiných mu
ukládá prováděcí vyhláška k zákonu o IZS.
Ano, je povinen. Tuto povinnost mimo jiných mu
ukládá prováděcí vyhláška k zákonu o IZS.

Ano může.

Postup složek při záchranných a likvidačních
pracích s ohledem na druh a charakter události.
První, druhý, třetí a zvláštní. Zvláštní stupeň je
nejvyšším stupněm poplachu.
Druhý stupeň.

Třetí stupeň.

192 Jaký stupeň polachu se vyhlašuje, jestliže je
nutno záchranné a likvidační práce složek IZS
kordinovat na strategické úrovni?
193 Co je hlavním posláním Moravské hasičské
jednoty?

194
195
196
197

Zvláštní stupeň.

Sdružování občanů za účelem ochrany života a
zdraví občanů a majetku před požáry a
poskytování pomoci při živelních pohromách a
jiných událostech při kterých je ohrožen život a
zdraví občanů.
Jakou zásadou se řídí rozhodování orgánů MHJ? Zásadou kolektivního rozhodování, nevylučující
právo menšiny na odlišný názor.
Může být člen kontrolního orgánu (komise)
Nesmí být členem výboru stejného stupně.
členem výboru stejného stupně?
Může se člen orgánu nechat zastoupit na jednání Nemůže.
a rozhodování?
Jak se může člen orgánu, který nemůže být
Prostřednictvím jiného člena orgánu písemně nebo
přítomen jednání orgánu vyjádřit k záležitostem jinou formou. Podstatný obsah jeho písemného
jež jsou nebo budou na programu jednání?
vyjádření se na jednání přečte.

198 Je orgán MHJ způsobilý k jednání a rozhodování, Ne, není způsobilý.
jestliže nebyl řádně nebo obvyklým zoůsobem
svolán?
199 Kdy je usnesení orgánu přijato?
Usnesení je přijato, jestliže pro něj hlasovala
většina přítomných.
200 Pořizuje se s každého jenání zápis?
Ano pořizuje.
201 Jednání orgánů MHJ jsou zpravidla neveřejná.
Jednání se může zúčastnit, jestliže jednací orgán
Může se jednání orgánu zúčastnit člen MHJ,
rozhodne, že jednání nebo jeho část je přístupna
který není členem tohoto orgánu?
veřejnosti.
202 Může být členem MHJ i právnická osoba?
Ano, může být členem.
203 Je přispívající člen řádným členem MHJ?
Ano je řádným členem.
204 Jaká je minimální věková hranice pro činné členy Dovršení věku 18 let.
MHJ?
205 Který z členů MHJ má právo volit a být volen?
Činný člen.
Činný člen.
205. Kteří z členů MHJ mají právo rozhodovací?
206 Kteří z členů MHJ mají právo poradního hlasu? Přispívající a čestný člen.
207 Jaký je základní článek organizační struktruy
MHJ?
208 Má hasičský sbor právní subjektivitu?
209 Může HS MHJ provádět hospodářskou činnost
za úplatu?
210 Kdo zastupuje HS MHJ při jednání s orgány
obce, fyzickými a právnickými osobami a jinými
právními subjekty?
211 Je revizní komise oprávněna zasahovat do
činnosti kteréhokoliv orgánu MHJ a přikazovat
nebo pozastavovat jeho rozhodnutí?
212 Je povoleno kombinovat stejnokrojové
součástky a doplňky s civilním oblečením?
213 Na které straně saka stejnokroje se nosí odznak
odbornosti?

Hasičský sbor.
Ano, má právní subjektivitu.
Ano, může.
Starosta HS.

Ne, toto právo revizní komise nemá.

Ne, není to povoleno.
Na pravé straně saka stejnokroje.

