
 Právní předpisy a předpisy SH ČMS 
(zákon o PO, stanovy SH ČMS, statut vyznamenání, stejnokrojový předpis) 
 
1. Fyzická osoba je mimo jiné povinna ze zákona o PO č.133/1985 Sb.ve znění 
pozdějších předpisů : 
a) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požárů, zejména při používání tepelných, 

elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání 

hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným 

ohněm či jiným zdrojem zapálení, 

-nemusí oznamovat územně příslušnému HZS každý požár 

b) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, 

elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání 

hořlavých nebo požárně nebezpečných látek manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm 

či jiným zdrojem zapálení, 

-oznamovat bez odkladu územně příslušnému HZS každý velký požár vzniklý při 

činnostech, které vykonává nebo v prostorách, které vlastní nebo užívá 

c) počínat si tak, aby zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných 

spotřebičů nedocházelo ke vzniku velkého požáru, 

-oznamovat bez odkladu územně příslušnému HZS každý velký požár vzniklý při 

činnostech, které vykonává nebo v prostorách, které vlastní nebo užívá 

 

2. Výkonný výbor OSH je : 
a) poradním orgánem 

b) rozhodovacím orgánem 

c) výkonným orgánem 

 

3. Základními složkami integrovaného záchranného systému jsou: 
a) HZS ČR, zdravotnická záchranná služba a Policie ČR 

b) Policie ČR, Městská policie, armáda ČR 

c) HZS ČR, jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami PO, 

zdravotnická záchranná služba a Policie ČR 

 

4. Jmenovka na vycházkové uniformě SH ČMS se nosí: 
a) na pravé straně klopy kapsy 

b) nad pravou kapsou 

c) na levé straně klopy kapsy 

 

5. Integrovaným záchranným systémem se rozumí: 
a) stálý řídící orgán provádějící zásahy 

b) koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění 

záchranných a likvidačních prací 

c) postup jedné složky při provádění záchranných a likvidačních pracích 

 

6. Vědomě bezdůvodně přivolat jednotku PO : 

a) nikdo nesmí 

b) mohou lidé mladší 4 let a starší 70 let 

c) nesmí nikdo, vyjma vyšších funkcionářů SDH a HZS 

 

 

 



7. Na vycházkovém stejnokroji SH ČMS se odznaky odbornosti nosí: 
a) nad pravou kapsou 

b) nad levou kapsou 

c) není určeno žádným předpisem 

 

8. Nejvyšším předpisem podle kterého se řídí PO je: 
a) vyhláška MV ČR č.23/96 Sb. 

b) zákon ČNR č.87/99 Sb. O požární ochraně ve znění pozdějších předpisů 

c) zákon ČNR č.133/1985 Sb. O požární ochraně ve znění pozdějších předpisů 

 

9. Cílem činnosti SH ČMS je mimo jiné : 
a) získávat co nejvíce občanů k provádění preventivně výchovné činnosti na úseku civilní 

ochrany obyvatel 

b) získávat a připravovat muže i ženy do řad příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR 

c) spolupůsobit při vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku 

před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných událostech 

 

10. Místem mimořádné události je: 

a) místo, kde došlo k havárii, požáru, nehodě 

b) místo škodlivého působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy a 

také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují 

provedení záchranných a likvidačních prací 

c) místo, ve kterém došlo k poruše nebezpečné technologie 

 

11.Čím je vymezena činnost SH ČMS? 
a) činnost SH ČMS je vymezena Ústavou a zákony ČR a stanovami sdružení 

b) činnost SH ČMS je vymezena Organizačním a jednacím řádem 

c) činnost SH ČMS je vymezena Zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 

 

12. Zdroje vody pro hašení požáru a jejich trvalou použitelnost zabezpečuje : 
a) místní vodohospodářské družstvo 

b) rybářský spolek 

c) obec 

 

13. SH ČMS na základě stanov spolupracuje: 
a) s jinými spolky, zejména působícími při výchově mládeže v protidrogových centrech 

b) s jinými spolky, zejména působícími na úseku požární ochrany, nebo které se tohoto 

úseku svou činností dotýkají, se zahraničními zejména hasičskými organizacemi 

c) s jinými spolky a organizacemi, které organizují dobročinné akce 

 

14. Velitel zásahu se určuje podle: 
a) druhu školení která absolvoval a délky praxe ve funkci velitele jednotky 

b) vyhlášky MV ČR č. 247/2001 Sb., o organizaci jednotek požární ochrany, ve znění 

pozdějších předpisů 

c) velikosti jednotky a druhu techniky se kterou se zásahu zúčastnil 

 

 

 

 



15. Funkční označení na pracovním stejnokroji členů jednotek SDH obcí nám 
stanoví: 
a) zákon č. 133/1985 Sb. O požární ochraně ve znění pozdějších předpisů 

b) vyhláška MV ČR č.247/2001 Sb. Ve znění pozdějších předpisů 

c) vyhláška MV ČR č.246/2001 Sb. 

 

16. Jaká norma se zabývá zásadami vnitřní organizace SH ČMS? 
a) Stanovy SH ČMS 

b) Zápisem z jednání Výkonného výboru SHČMS 

c) Program Evidence členů SH ČMS 

 

17. Udržovat zdroje vody tak, aby bylo umožněno čerpání vody pro hašení 
požárů: 
a) je povinnost vlastníka nebo uživatele 

b) je povinnost ministerstva zemědělství 

c) není v ČR právně zakotveno, předpisy EU to však ukládají 

 

18. Jak zní oficiální název našeho sdružení – spolku? 

a) Sdružení hasičů a přispívajících z Čech, Moravy a Slezska. 

b) Sdružení dobrovolných hasičů a hasičů České a Moravské jednoty. 

c) Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS) 

 

19. Která vyhláška upravuje podrobnosti o úkolech a činnosti, např. hasiče na 
místě 
zásahu: 
a) vyhláška MV ČR č.247/2001 Sb. Ve znění pozdějších předpisů 

b) vyhláška MV ČR č.246/2001 Sb. 

c) vyhláška č.226/2005 Sb. 

 

20. Medaili Za příkladnou práci lze udělit: 
a) členům-hasičům a organizačním jednotkám SH ČMS nejdříve po 10 letech nepřetržité 

aktivní práce (u členů hasičů nejdříve po dovršení věku 28 let), lze udělit po 5 letech od 

udělení čestného uznání OSH 

b) členům-hasičům a organizačním jednotkám SH ČMS nejdříve po 10 letech nepřetržité 

aktivní práce (u členů hasičů nejdříve po dovršení věku 18 let), lze udělit po 5 letech od 

udělení čestného uznání SDH 

c) členům-hasičům a organizačním jednotkám SH ČMS nejdříve po 10 letech nepřetržité 

aktivní práce, lze udělit po 5 letech od udělení čestného uznání OSH 

 

21. Právo přednostního velení u zásahu je zakotveno v: 
a) zákoně č. 133/1985 Sb. O požární ochraně ve znění pozdějších předpisů 

b) vyhlášce MV ČR č.247/2001 Sb. Ve znění pozdějších předpisů 

c) nařízení vlády č.352/2003 Sb. 

 

22. Jaká je adresa sídla našeho sdružení (spolku)? 
a) sídlem sdružení je Praha 2,121 07 Nad divadlem u hasičů 54 

b) sídlem sdružení je Praha 2,121 07 Italská 45 

c) sídlem sdružení je Praha 2,121 07 Římská 2131/45  

 

 



23. Druhy jednotek požární ochrany jsou: 
a) jednotka HZS okresu, jednotka HZS podniku, jednotka SDH obce, jednotka SDH 

podniku 

b) jednotka HZS okresu, jednotka HZS podniku, jednotka SDH obce, jednotka SHČMS 

c) jednotka HZS kraje, jednotka HZS podniku, jednotka SDH obce, jednotka SDH 

podniku 

 

24. Titul Zasloužilý hasič: 
a) uděluje se nejdříve po 5 letech po udělení medaile ZMZ při dodržení délky 40-ti let 

členství a dovršení 65-ti let věku 

b) uděluje se při dodržení délky 40-ti let členství a dovršení 65-ti let věku 

c) uděluje se nejdříve po 5 letech po udělení medaile ZMZ při dodržení délky 35-ti let 

členství a dovršení 60-ti let věku 

 

25. V jakém právním předpise se jednotky PO dělí podle druhu: 

a) zákon č.239/2000 Sb. 

b) nařízení vlády č.172/2001 Sb. 

c) zákon č. 133/1985 Sb. O požární ochraně ve znění pozdějších předpisů 

 

26. Základním dokumentem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska je: 
a) Jednací, spisový a skartační řád 

b) Stanovy Sdružení hasičů ČMS přijaté III. řádným sjezdem v Klatovech 2. a 3.7 2005  

c) Stanovy hasičských sdružení, spolků a jednot registrovaných Ministerstvem vnitra ČR 

 

27. Definice pojmu „ochrana obyvatelstva“ je uvedena v zákoně: 
a) č.238/2000 Sb.,o hasičském záchranném sboru ČR 

b) č.239/2000 Sb.,o integrovaném záchranném systému 

c) č.240/2000 Sb., o krizovém řízení 

 

28. SH ČMS je pokračovatelem organizací hasičstva, které dříve působily na 
území Čech, Moravy a Slezska a právním nástupcem Svazu požární ochrany 
ČSFR na území ČR. Kde a kdy vznikl na našem území 1. český dobrovolný 
hasičský sbor_ 
a) V Zákupech u České Lípy v roce 1854 

b) V Praze v roce 1864 

c) Ve Velvarech v roc e 1864  

 

29. Jednotky požární ochrany plní úkoly na úseku CO a ochrany obyvatelstva: 
a) na základě zákona č. 133/1985 Sb. O požární ochraně ve znění pozdějších předpisů 

b) na základě zákona č.238/2000 Sb.,o hasičském záchranném sboru ČR 

c) na základě zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení 

 

30. Co je pobočný spolek SH ČMS? 
a) je spolek s podobným zaměřením činnosti 

b) je organizační jednotkou SH ČMS (spolku) 

c) je poradním orgánem s omezenou právní odpovědností 

 

 

 

 



31. Požární řád pracoviště: obce 

a) definuje činnosti, které mají provést zaměstnanci při vzniku požáru 

b) upravuje zásady zabezpečení PO na místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru 

c) obsahuje telefonní čísla na hasiče, záchrannou službu a policii ČR 

 

32. Medaile Za věrnost: 
a) uděluje se členům-hasičům a členům mladým hasičům nejdříve po dovršení věku 18-ti 

let po 10-ti letech členství 

b) uděluje se členům-hasičům a členům mladým hasičům nejdříve po dovršení věku 15-ti 

let po 10-ti letech členství 

c) uděluje se členům-hasičům a členům mladým hasičům po 10-ti letech členství 

 

33. Přestupek na úseku požární ochrany je definován: 
a) zákon č. 133/1985 Sb. O požární ochraně ve znění pozdějších předpisů 

b) zákonem č.200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů 

c) vyhláškou MV ČR č.246/2001 Sb., o požární prevenci 

 

34. Pobočným spolkem SH ČMS jsou: 
a) letní škola instruktorů, Hasičská vzájemná pojišťovna, Fire Edit a výzbrojna 

b) všechny odborné rady, kromě kontrolních a revizních rad na všech úrovních 

c) KSH, okresní (městská) sdružení hasičů, okrsky, SDH, ústřední hasičské školy, 

Centrum hasičského hnutí a Stravovací a ubytovací zařízení 

 

35. Fyzická osoba poskytnutí osobní pomoci: 
a) nesmí odmítnout 

b) může odmítnout, pokud by se tím vystavila vážnému ohrožení 

c) může odmítnout, pokud nemá odbornou způsobilost v požární ochraně 

 

36. Statutárním orgánem Sboru dobrovolných hasičů je: 
a) výbor sboru, za který jedná starosta, velitel nebo některý pověřený člen výboru 

b) starosta sboru a jeho náměstek 

c) výbor sboru a kontrolní a revizní rada sboru (nebo revizor) 

 

37. Materiální a finanční potřeby jednotky sboru dobrovolných hasičů obce 
zabezpečuje: 
a) občanské sdružení působící na úseku požární ochrany 

b) krajský úřad  

c) obec 

 

38. Účast na jednání orgánů: 
a) je libovolně přístupná všem členům SHČMS 

b) jednající orgán je oprávněn rozhodnout, že jeho jednání nebo část bude utajené. 

c) jednání orgánů jsou zpravidla neveřejná. Jednající orgán je však oprávněn že jednání, 

nebo jeho část je přístupné veřejnosti, nebrání-li tomu vážné důvody  

 

39. Členové jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí musí být: 
a) starší 21 let 

b) starší 18 let 

c) starší 15 let 

 



40. Symboly sdružení jsou: 
a) znak, vlajka a prapor, stejnokroj a logo 

b) znak, vlajka, historické přilby a doplňky 

c) znak, vlajka, prapor, razítko a zakládací listina sboru 

 

41. Velitele jednotky SDH obce jmenuje: 

a) starosta obce, po vyjádření HZS k odborné způsobilosti navrhované osoby 

b) starosta obce, po vyjádření SDH ke způsobilosti navrhované osoby 

c) ředitel HZS příslušného územního odboru, po obdržení návrhu od starosty obce 

 

42. Členství ve sdružení: 
a) je dobrovolné  

b) povinné pro členy JSDH obce 

c) je dobrovolné, ale je nutné mít potvrzení o zdravotním stavu 

 

43. Jedním ze základních právních předpisů vyjadřující zajišťování bezpečnosti 
ČR je : 
a) zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

b) zákon č. 238/2000 Sb., o HZS ČR, ve znění pozdějších předpisů 

c) Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, ve znění pozdějších předpisů 

 

44. Jaké jsou druhy členství ve sdružení? 
a) skupinové členství 

b) podmíněné členství 

c) řádné nebo mimořádné členství  

 

45. Zákon o krizovém řízení má ve Sbírce zákonů označení : 
a) č. 239/2000 Sb. 

b) č. 240/2000 Sb.  

c) č. 248/2000 Sb. 

 

46. Hasičem se stává: 
a) fyzická osoba starší 18 let za podmínek, které jsou uvedeny ve Stanovách SH ČMS 

po podání písemné přihlášky s vlastnoručním podpisem, schválené výborem sboru 

b) fyzická osoba starší 15 let po souhlasu rodičů 

c) fyzická osoba starší 15 let po souhlasu rodičů a na doporučení lékaře 

 

47. Nouzový stav vyhlašuje : 
a) parlament ČR 

b) vláda ČR 

c) poslanecká sněmovna 

 

48. Odborné rady jsou: 

a) poradním, pracovním orgánem Sdružení 

b) rozhodovacím orgánem 

c) výkonným orgánem 

 

 

 



49. Která vyhláška upravuje podrobnosti o úkolech a činnosti, např. hasiče na 
místě zásahu : 
a) vyhláška MV č. 247/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

b) vyhláška MV č. 246/2001 Sb. 

c) vyhláška č. 226/2001 Sb. 

 

50. Pokud rozhodovací orgány SH ČMS rozhodují při svém jednání tzv. 
“absolutní většinou“, rozumí se tím : 
a) hlasy nadpoloviční většiny všech hlasů bez ohledu na počet přítomných 

b) hlasy nadpoloviční většiny přítomných 

c) hlasy dvoutřetinové většiny přítomných__ 


