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1 .   Charakteristika kurzu  

Kurz je odborná příprava k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti velitelů 
družstev a velitelů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků (dále jen „dobrovolná 
jednotka PO“). Je určen k prohloubení znalostí nezbytných pro výkon funkce velitel družstva 
nebo velitel dobrovolné jednotky PO, k prohloubení znalostí nezbytných pro řízení činnosti 
dobrovolné jednotky PO nebo členů družstva dobrovolné jednotky PO při plnění standardních 
úkolů stanovených jednotkám PO v době operačního i organizačního řízení. 
2.  Cíle vzdělávání 

Absolvent kurzu má potřebné znalosti k výkonu funkce velitele družstva nebo velitele 
dobrovolné jednotky PO při řízení činnosti dobrovolné jednotky PO nebo členů družstva 
dobrovolné jednotky PO při plnění standardních úkolů stanovených jednotkám PO v době 
operačního i organizačního řízení.  
3.  Rozsah znalostí absolventa 

Absolvent tohoto kurzu je seznámen s právními předpisy upravujícími a vztahujícími se 
především k činnosti velitele družstva a velitele dobrovolné jednotky PO a k činnosti  
a fungování dobrovolné jednotky PO při plnění standardních úkolů stanovených jednotkám 
PO v době operačního i organizačního řízení, včetně příslušné dokumentace. Zná hlavní úkoly 
a postupy činnosti dobrovolné jednotky PO nebo členů družstva dobrovolné jednotky PO při 
plnění standardních úkolů stanovených jednotkám PO v době operačního i organizačního 
řízení.  
4. Časová dotace  

Obsah Počet hodin 
1 - Platné předpisy na úseku požární ochrany zaměřené na oblast 

jednotek PO a organizace požární ochrany  2 

2 - Opakování vybraných témat z kurzu V-40 se zaměřením na 
aktuální problémy, novinky, poznatky a rozbory ze zásahů  4 

3 -  Technické prostředky požární ochrany, mobilní požární technika 
- novinky  2 

CELKEM 8 hodin 
 
5.  Podmínky pro zařazení:  
Podmínky nutné pro zařazení člena dobrovolné jednotky PO do kurzu jsou:   
- je absolventem kurzu V-40 velitelů družstev a velitelů jednotek SDH obcí a jednotek 

SDH podniků, nebo kurzu V-40 velitelů družstev a velitelů jednotek SDH obcí nebo 
kurzu V-24 velitelů družstev a velitelů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků, 

- má platné osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu funkce velitele družstva a velitele 
jednotky SDH obce nebo jednotky SDH podniku. 

6.  Materiální zajištění účastníků kurzu  
 Člen dobrovolné jednotky PO musí mít u sebe doklady a vybavení pro účely odborné 
přípravy a musí být vybaven naturálními náležitostmi.  

6.1. Doklady 
- osobní doklady, 
- průkaz pojištěnce, 
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- zdravotní způsobilost potvrzuje zřizovatel dobrovolné jednotky PO v přihlášce do 
kurzu. 
6.2. Vybavení pro účely výuky 

- sešity, 
- psací a kreslící potřeby. 

6.3. Naturální náležitosti 
- pracovní stejnokroj II, zásahový oděv, obuv, rukavice, přilba apod. s přihlédnutím na 

vybavenost a možnosti dobrovolné jednotky PO. 

7. Ukončení kurzu 
 Dokladem o ukončení kurzu je prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti 
k výkonu funkce velitele družstva a velitele dobrovolné jednotky PO na dobu dalších pěti let.  

 Tyto učební osnovy kurzu nabývají účinnosti dnem schválení a k témuž dni se zrušují 
učební osnovy kurzu „V-16 příprava k prodloužení platnosti odborné způsobilosti velitelů 
družstev a velitelů jednotek SDH obcí kategorie JPO II a JPO III“ č.j. PO-1018/IZS-2003 ze 
dne 7. srpna 2003. 
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