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Starostové obcí a měst
Olomouckého kraje

Vážená paní primátorko, vážený pane primátore, vážená paní starostko, vážený pane starosto,
zasíláme Vám informaci k možnosti prodloužení odborné způsobilosti velitelů a strojníků
jednotek SDH v souvislosti s opatřeními proti onemocnění COVID-19.
Standardní odborná příprava prezenční formou byla v době COVID-19 nahrazována
e–learningem (distanční formou na PC). Řada velitelů a strojníků tuto formu jako přípravu pro
prodloužení odborné způsobilosti neakceptovala a odborná způsobilost jim v daném období
propadla. Pro obnovení bylo dosud nutno absolvovat základní kurz (např. 40 hod.).
Nově u hasičů, kterým v letech 2020 a 2021 skončila platnost odborné způsobilosti, může
být tato odborná způsobilost prodloužena zkouškou v roce 2022 za těchto podmínek:
- v případě konce platnosti osvědčení v roce 2020 - ke zkoušce bude připuštěn pouze hasič, který
se účastnil odborné přípravy k prodloužení způsobilosti 3x v průběhu let 2016 – 2019.
- v případě konce platnosti osvědčení v roce 2021 - ke zkoušce bude připuštěn pouze hasič, který
se účastnil odborné přípravy k prodloužení způsobilosti 3x v průběhu let 2017 – 2020.
Zkouška proběhne na níže uvedených kurzech V-8 nebo S-16:

Pozn.: Prodloužení odborné způsobilosti se počítá od jejího skončení, nikoliv od data zkoušky v roce
2022 (např. červen 2020 + 5 let = platnost do června 2025).

Případné podrobnosti je možno konzultovat s níže uvedenými
na územních odborech, kteří odbornou přípravu dobrovolných jednotek organizují.
Jméno
Vladimír Vilímek – ÚO Olomouc
Ing. Michal Hrubý – ÚO Prostějov
Ing. Leoš Janáček – ÚO Přerov
Bc. Kamil Heiser – ÚO Šumperk
Ing. Jan Pastucha – ÚO Jeseník
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plk. Ing. Karel Kolářík v. r.
ředitel HZS Olomouckého kraje

