Modul č. 3. Krizové řízení.
Čís. Otázka
1 Co se rozumí krizovou situací?

2 Jedná se o krizovou situaci, jestliže je v
souvislosti s mimořádnou událostí vyhlášen stav
nebezpečí?
3 Jedná se o krizovou situaci, jestliže je v
souvislosti s mimořádnou událostí vyhlášen stav
ohrožení státu?
4 Jedná se o krizovou situaci, jestliže je v
souvislosti s mimořádnou událostí vyhlášen
nouzový stav?
5 Koho se týká pracovní povinnost ve smyslu
krizového zákona?
6

7

8

9
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11
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A
Mimořádná událost, při níž je vyhlášen stav
nebezpečí nebo nouzový stav nebo stav ohrožení
státu
Ano, jedná se o krizovou situaci.

Ano, jedná se o krizovou situaci.

Ano, jedná se o krizovou situaci.

Týká se povinnosti fyzických osob vykonávat po
nezbytně nutnou dobu určené práce, které jsou
nutné pro pro řešení krizové situace……
Koho se týká pracovní výpomoc ve smyslu
Týká se povinnosti fyzických osob vykonávat
krizového zákona?
jednorázové a mimořádné úkoly, které jsou nutné
pro pro řešení krizové situace……
Čí věcné prostředky movité a nemovité, které lze Věcné prostředky ve vlastnictví státu, územních
využít při řešení krizových situací, zahrnuje
samosprávných celků a právnických a fyzických
krizový zákon?
osob.
Patří do věcných prostředků, které lze ve smyslu Ano, patří do věcných prostředků, přestože nejde o
věci hmotné.
krizového zákona využít při řešení krizových
stuací i služby poskytované státem, územními
samosprávnými celky a právnickými a fyzickými
osobami?
Jsou právnické a podnikající fyzické osoby
Jsou povinny poskytnout tyto prostředky na výzvu
povinny poskytnout věcné prostředky potřebné k oprávněného orgánu krizového řízení.
řešení krizové situace?
Kdy se může vyhlásit stav nebezpečí?
Obecně v případech MU ( živel. pohromy, ekol. a
průmyslové havárie nehody apod.) kdy jsou
ohroženy životy, zdraví, majetek a životní prostředí
a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností
správních úřadů a složek IZS.
Kdo je oprávněn vyhlásit stav nebezpečí?
Hejtman kraje.
Může být stav nebezpečí vyhlášen i pro část
Ano, hejtman může stav nebezpečí vyhlásit i pro
území kraje?
část území kraje.
Může být stav nebezpečí vyhlášen i pro celý kraj? Ano, hejtman může stav nebezpečí vyhlásit i pro
celé území kraje.
Na jakou dobu nejvýše se vyhlašuje stav
Maximálně na dobu 30 dnů.
nebezpečí?
Kdo je oprávněn vyhlásit nouzový stav?
Vláda na základě žádosti hejtmana kraje.
Hejtman k řešení krizových situací zřizuje svůj
Krizový štáb je pracovním orgánem hejtmana
krizový štáb. Jaké postavení má KŠ?
kraje.
Kdo podle krizového zákona kordinuje za stavu Hejtman kraje.
nebezpečí záchranné a likvidační práce?

18 Kdo podle krizového zákona organizuje a
kordinuje za stavu nebezpečí evakuaci a
nouzové ubytování?

Hejtman kraje.

19 Kdo podle krizového zákona organizuje a
kordinuje za stavu nebezpečí humanitární
pomoc?
20 Může hejtman za stavu nebezpečí nařídit
přechodné hlášení pobytu?
21 Je hejtman za stavu nebezpečí oprávněn zajistit
přednostní zásobování dětských a
zdravotnických zařízení a ozbrojených
bezpečnostních a hasičských záchranných
sborů?
22 Kdo poskytuje obcím, které mají určenou
povinnost rozpracovat vybrané úkoly krizového
plánu kraje, podklady nezbytné pro pro
rozpracování uvedeného plánu?
23 Kdo za stavu nebezpečí zabezpečuje varování a
vyrozumění?
24 Kdo plní úkoly kraje při přípravě na krizové
situace, mimo úkolů souvisejících s vnitřní
bezpečností a veřejným pořádkem a jejich
řešením?
25 Kdo seznamuje obce, právnické a fyzické osoby
s charakterem možného ohrožení, s
připravenými krizovými opatřeními a se
způsobem jejich provedení?
26 Je obecní úřad povinen seznamovat právnické a
fyzické osoby s charakterem možného ohrožení,
s připravenými krizovými opatřeními a se
způsobem jejich provedení?
27 Který starosta obce zřizuje bezpečnostní radu
obce a krizový štáb obce?
28 Je povinností obecního úřadu poskytovat HZS
kraje podklady a informace potřebné ke
zpracování krizového plánu kraje?
29 Kdo na obci zodpovídá za připravenost obce k
řešení krizových situací?
30 Kdo za krizového stavu zabezpečuje varování
osob nacházejících se na úpzemí obce?
31 Kdo za krizového stavu je oprávněn požádat
právnické a fyzické osoby o poskytnutí
dobrovolné pomoci?
32 Může v době krizového stavu starosta obce zřídit
krizový štáb obce jako svůj pracovní orgán?

Hejtman kraje.

Hejtman je k tomu oprávněn ze zákona o krizovém
řízení.
Hejtman je k tomu oprávněn ze zákona o krizovém
řízení.

Na vyžádání HZS kraje.

HZS kraje.
HZS kraje.

HZS kraje.

Obecní úřad má tuto povinnost.

Starosta obce, kterou určí HZS kraje a uloží ji
povinnost rozpracovat vybrané úkoly krizového
plánu kraje.
Ano, tuto povinnost má mimo jiné uloženou
krizovým zákonem.
Starosta obce.
Starosta obce.

Ano, může v době krizového stavu zřídit krizový
štáb obce.

33 Mohou být v době krizového stavu úkoly starosty V případě, že starosta v době krizového stavu
přeneseny na někoho jiného?
neplní úkoly stanovené mu krizovým zákonem
může hejtman jejich výkon přenést na předem
stanovenou dobu na zmocněnce, kterého za tím
účelem jmenuje.
34 Kdo je předsedou bezpečnostní rady?
Předsedou bezpečnostní rady je její zřizovatel
(hejtman, starosta).
Starosta toto oprávnění má, ale musí o tom
35 Je starosta obce při krizovém stavu a při
nebezpečí z prodlení oprávněn uložit právnickým následně informovat hejtmana.
a podnikajícím osobám povinnost poskytnout
věcný prostředek?

36 Je fyzická osoba za krizového stavu povinna
uposlechnout výzvy oprávněných orgánů
krizového řízení k zaevidování na stanoveném
místě z důvodu uložení pracovní povinnosti?
37 Je fyzická osoba povinna strpět omezení
vyplývající z krizových opatření stanovených v
době krizového stavu?
38 Je fyzická osoba povinna v době krizového stavu
vykonávat uloženou pracovní povinnost nebo
pracovní výpomoc?
39 Je fyzická osoba povinna v době krizového stavu
poskytnout požadované věcné prostředky?

Ano, tato povinnost je jí krizovým zákonem
uložena.

40 Může fyzická osoba za krizového stavu
odmítnout uloženou povinnost vykonávat
pracovní povinnost, pacovní výpomoc, strpět
omezení apod.?

Ano, může uloženou povinnost odmítnout, jestliže
by plněním uložených povinností ohrozila život
nebo zdraví vlastní nebo jiných osob anebo jsou
povinnosti jí ukládané v rozporu se zákonem.

41 Jaký je akustický tvar varovného signálu pro
elektrické sirény?
42 Jaký je akustický tvar požárního poplachu pro
elektrické sirény?

Kolísavý tón po dobu 140 s.

43 Jaký je akustický tvar zkušebního tónu pro
akustickou zkoušku elektrické sirény?
44 Patří ukázky činnosti IZS a besedy s
obyvatelstvem do způsobů informování
právnických a fyzických osob o charakteru
možného ohrožení a připravovaných opatření na
řešení krizové situace?
45 Jsou obsahem informace poskytované fyzickým
osobám při přípravě na řešení krizových stavů i
údaje o rizicích vzniku MU a stím souvisejících
preventivních opatřeních?
46 Kdy je obyvatelstvu předávaná tísňová informace
ve smyslu krizového zákona?
47 Kdy se ověřuje provozuschopnost jednotného
systému varování a vyrozumění podle krizového
zákona?
48 Jakým způsobem se ve smyslu krizového
zákona zajišťuje ukrytí obyvatelstva při
mimořádných událostech?
49 Kde se budují improvizované úkryty k ochraně
obyvatelstva?
50 Jaké se rozeznávají stálé úkryty?

Ano, tato povinnost je jí krizovým zákonem
uložena.
Ano, tato povinnost je jí krizovým zákonem
uložena.
Ano, tato povinnost je jí krizovým zákonem
uložena.

Vysoký tón o kmitočtu 400 Hz po dobu 25 s.,
následuje tón o kmitočtu 180 Hz po dobu 10 s a
opět tón o kmitočtu 400 Hz po dobu 25 s.
Tón o kmitočtu 400 Hz po dobu 140 s.
Ano, patří do vyjmenovaných způsobů, kterými se
uskutečňuje podávání těchto informací.

Ano, tyto údaje jsou zejména obsahem podávané
informace.

Bezodkladně po vyhlášení varovného signálu.
Zpravidla každou první středu v měsíci ve 12 hodin
akustickou zkouškou koncových prvků varování
zkušebním tónem.
Ukrytím obyvatelstva v improvizovaných a sve
stálých úkrytech.
V místech kde nelze k ochraně obyvatelstva využít
stálých úkrytů.
Stálé tlakově odolné, tlakově neodolné a ochranné
systémy podzemních dopravních staveb.

