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proti šíření koronaviru na firmy
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Trvání průzkumu: 
11. – 14. 5. 2020

Počet respondentů: 
242
(všichni respondenti neodpověděli na všechny otázky, 
počet respondentů je uveden u jednotlivých otázek)

Respondenti podle počtu zaměstnanců



Složení firem podle oborů
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Shrnutí výsledků průzkumu
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Situace firem se zhoršuje – klesají zakázky a tržby, hrozí vysoké ztráty

• Propad zakázek v příštích dvou měsících (květen a červen) o více než 20 % 
očekává 70 % firem, na začátku dubna to bylo 43,5 % firem.

• Propad zakázek o více než 40 % hlásí 48 % firem, na začátku dubna to bylo 23 % firem.

• Zhoršuje se platební morálka odběratelů – ve lhůtách splatnosti neplatí 
44 % odběratelů, na začátku dubna to bylo 34 % odběratelů.

• Druhotnou platební neschopností je ohroženo 
v příštích 2 měsících 33 % firem, na začátku dubna to bylo 28 % firem.

• Pokles tržeb z vývozu za celý letošní rok očekává 82 % exportérů, 
propad o více než 40 % očekává 35 % exportérů.



Shrnutí výsledků průzkumu
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Situace firem se zhoršuje – klesají zakázky a tržby, hrozí vysoké ztráty

• Významnou ztrátu za rok 2020, která může ohrozit existenci firmy, 
očekává 40 % firem.

• Třetina firem zjistila, že neměla dostatečné finanční rezervy, a proto plánuje v 
budoucnu udržovat okamžitou likviditu na vyšších úrovních než před krizí.

• Už propouští, nebo chystá propouštění 40 % firem.

Pomoc státu v oblasti daní firmám nepomáhá

• Opatření v oblasti daní příliš nepomohla 23 % firem.

• Daňová opatření vůbec nepomohla 62 % firem.



Shrnutí výsledků průzkumu
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Z vládních programů na podporu firem nejlépe funguje Antivirus

• Podporu z programu Antivirus za březen získalo 93 % z firem, které o ni požádaly, 
neuspělo jen 7 %.

• Peníze na účtech z programu Antivirus za březen už má 75 %, na peníze ještě 
čeká 18 % žadatelů.

• Za duben a květen bude o podporu z programu Antivirus žádat 55 % firem.

• Prodloužení programu Antivirus do konce srpna by pomohlo 71 % firem.

• V programu Covid I neuspělo 73 % z respondentů, kteří o podporu žádali.

• V programu Covid II neuspělo 46 % z respondentů, kteří o podporu žádali.



Shrnutí výsledků průzkumu
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Z vládních programů na podporu firem nejlépe funguje Antivirus

• Na vyhodnocení žádosti v programech Covid I a II stále čeká 27 %, resp. 35 % 
z respondentů, kteří o podporu žádali.

Banky začínají být přísnější

• Přísnější posuzování žádostí o běžné, nezaručené úvěry hlásí 14 % firem, 
na začátku dubna to bylo 6,5 %.

• Změnu v chování bank nezaznamenalo 53 % firem, na začátku dubna to bylo 
76 % firem.

• Žádosti o odklad splátek úvěrů vyhověly banky u 16 % firem.



Situace ve firmách se zhoršuje
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O kolik procent se vám sníží v příštích dvou měsících
zakázky oproti stejnému období v minulém roce? (N=204)
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Firmy s poklesem zakázek o více než 40 % 
očekávají významné ztráty za rok 2020

18/05/20 10

• Z 98 firem, které očekávají pokles zakázek o více než 40 %, je 85 % malých firem.

• 71 % těchto firem očekává za celý rok 2020 významnou ztrátu, která může způsobit firmě 
výraznější problémy.

• Dvě třetiny z nich budou žádat o podporu z programu Antivirus za duben a květen a pomohlo 
by jim prodloužení programu Antivirus do konce srpna.

• 31 % těchto firem je ohroženo druhotnou platební neschopností v příštích dvou měsících 
(menší podíl než v celém vzorku).

• 24 % těchto firem úspěšně žádalo banky o odklad splátek úvěrů.



Jak hodnotíte platební morálku svých odběratelů? (N=194)
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Firmy, kterým odběratelé přestávají platit ve lhůtách splatnosti, 
se potýkají také s výrazným propadem zakázek
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• Z 86 firem, kterým odběratelé přestávají platit ve lhůtách splatnosti, je 70 % malých firem, 
17 % středních firem a 13 % velkých firem (stejné rozložení jako v celém vzorku).

• 55 % z těchto firem je ohroženo druhotnou platební neschopností v příštích dvou měsících 
(v celém vzorku je to 33,2 %).

• 63 % z těchto firem ale nežádalo o pomoc programů Covid I a II, protože pro ně nebyly 
určeny, nebo tuto pomoc nepotřebovaly.

• 45 % z těchto firem se zároveň potýká s propadem zakázek v květnu a červnu o více než 40 %.

• Špatnou platební morálkou jsou postiženy jak firmy působící primárně na domácím trhu 
(36 %), tak exportéři (31 %).



Hrozí, že se kvůli špatné platební morálce odběratelů dostanete v příštích 
8 týdnech do druhotné platební neschopnosti? (N=184)
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Jaký očekáváte hospodářský výsledek za letošní rok (při zachování 
stávajícího harmonogramu rozvolňování opatření proti epidemii)? (N=213)
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Plánujete v příštích čtyřech měsících propouštění zaměstnanců? (N=201)
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Plánujete změnu v řízení likvidity po zkušenostech z dopadů opatření proti 
šíření koronaviru?  (N=135)
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Exportéři přicházejí o tržby
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Jaký byl vývoj vašich tržeb z exportu v dubnu 2020 
v porovnání s dubnem 2019? (N=136)
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Pokles tržeb z exportu: 80,1 %



Jaký očekáváte vývoj vašich tržeb z exportu za celý rok 2020 
v porovnání s rokem 2019? (N=142)
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Pokles tržeb z exportu: 82,4 %



Pomoc státu v oblasti daní 
firmám nepomáhá
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Jak hodnotíte opatření v oblasti daní a spolupráci s finanční správou? 
(N=187)
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Program Antivirus funguje
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Žádali jste o kompenzace mzdových nákladů 
z programu Antivirus za březen?(N=223)
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Úspěšnost žádostí z programu Antivirus 
za březen (z těch, kteří žádali - N=102)



Budete žádat o kompenzace mzdových nákladů z programu Antivirus 
za duben a květen? (N=217)
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Pomohlo by vám, kdyby program Antivirus fungoval až do konce srpna, 
protože se s omezením výroby budete potýkat i v dalších měsících? (N=179)
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Firmy, kterým by pomohlo prodloužení programu Antivirus do 
konce srpna, už propouštějí nebo propouštění plánují
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• Ze 127 firem, kterým by pomohlo prodloužení programu Antivirus do konce srpna, je 66 % 
malých firem, 18 % středních firem a 16 % velkých firem (větší zastoupení velkých firem, než  
v celém vzorku).

• 30 % z těchto firem nežádalo o podporu z programu Antivirus za březen.

• 65 % z těchto firem žádalo úspěšně o podporu z programu Antivirus za březen.

• 82 % z těchto firem bude žádat o podporu z programu Antivirus za duben a květen.

• 51 % z těchto firem už propouštějí, nebo plánují snižování počtu zaměstnanců. 

• 54 % z těchto firem se potýká s propadem zakázek v květnu a červnu o více než 40 %.



Jak hodnotíte dosavadní fungování programu Antivirus? (N=242)
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Hodnocení programů Covid I a II
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Žádali jste o bezúročný úvěr, nebo úvěr se státní zárukou 
z programů Covid I, nebo Covid II? (N=242)
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Úspěšnost žádostí z programů Covid I, nebo Covid II 
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Covid I (N=37) Covid II (N=46)



Banky začínají zpřísňovat 
hodnocení firem
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Jak hodnotíte jednání s bankami kvůli koronavirové krizi? (N=242)
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