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Věc: Žádost o spolupráci, dotazník COVID-19 
  
Vážení zřizovatelé a velitelé JSDH, 
 
chtěli bychom Vás požádat o spolupráci ohledně zjištění dopadu krize COVID-19 na jednotky požární 
ochrany zřizované a financované obcemi a proto jsme připravili jednoduchý dotazník, který má tyto 
informace zjistit. Poslední dobou se definují náklady na řešení této situace (zejména spolků a neziskových 
organizací), ale stále je málo slyšet o dobrovolných jednotkách, které nemalou, ale spíše zásadní měrou, jako 
základní složky IZS, přispěly k řešení této události, a rádi bychom právě k tomuto otevřeli diskuzi. 

S řešením událostí kolem COVID-19 jsou ovšem spojené náklady, které ovlivní financování jednotek i do 
budoucna. Rádi bychom zjistili na kolik tato událost jednotky, respektive obce, stála a bude stát prostředků. 
Dalším smyslem dotazníku je zjistit stav informovanosti a kvality spolupráce v rámci IZS, státní správy a 
samosprávy, s ohledem na budoucí potřeby při obdobných událostech. 

Věříme, že tato data přispějí k jasné definici nákladů i v souvislosti s financováním obcí, respektive zvýšení 
nákladů obcí a dopadů na ně. Věříme, že závěry z tohoto průzkumu poslouží k zlepšení současného stavu a 
připravenosti na podobné situace. Data máme v úmyslu využít při jednání s HZS, státní správou a místní 
samosprávou. 

Samozřejmě respektujeme mlčenlivost a i právo nezveřejňovat tyto informace, stejně tak jako právo obce tyto 
informace neposkytnout. Data nebudou prezentována konkrétně jako záznamy, ale pouze jako statistický 
výsledek po zpracování, čímž bude zajištěna bezpečnost dat. 

Tento dotazník a jeho distribuci jsme zajistili ve spolupráci se Svazem měst a obcí České republiky a prosíme 
Vás o jeho vyplnění a zaslání do 14.9.2020 na e-mail avjsdh@gmail.com. 

V příloze zasíláme příslušný dotazník a v případě dotazů jsme Vám k dispozici. Pro potřeby dotazníku je 
dotčené období považováno od vyhlášení nouzového stavu tj. od 12.3.2020 do současnosti. Dotazník má 4 
strany a vyplňují se 3 strany. 

Předem děkujeme za Váš čas a podporu 
 
Za AV JSDH dne 24.8.2020 

Luboš Sobotka 

avjdh@gmail.com 
www.avjsdh.cz 
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