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Trvání průzkumu: 
24. – 29. 6. 2020

Počet respondentů: 
135
(všichni respondenti neodpověděli na všechny otázky, 
počet respondentů je uveden u jednotlivých otázek)

Respondenti podle počtu zaměstnanců



Shrnutí výsledků průzkumu

08/07/2020 3

Situace firem se zhoršuje – klesají zakázky, zrychluje se propouštění

• Největší brzdou pro návrat k předkrizové produkci je nedostatek zakázek (77 %) a 
problémy obchodních partnerů (50 %).

• Propad zakázek v příštích dvou měsících (červenec a srpen) o více než 20 % 
očekává 52 % firem, v květnu to bylo 70 % firem, v dubnu 43,5 %. Výkyv v květnu byl 
pravděpodobně způsoben i výrazně vyšším podílem malých firem ve vzorku (70 %).

• Od dubna roste podíl firem s očekávaným propadem zakázek meziročně o 20 až 40 %.

• Proti dubnu vzrostl podíl firem, které už začaly propouštět z 4,7 % na 14,2 %. 
S rozhodnutím o propouštění čeká 16 % firem do září, jestli bude pokračovat program 
Antivirus. 55 % firem uvádí, že propouštění neplánuje.

• Průměrná mzda bude klesat ve druhém pololetí 2020 jen u 34 % firem. 
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Platební morálka se přestává zhoršovat

• Přestal růst podíl firem, kterým přestali odběratelé platit ve lhůtách splatnosti 
(v dubnu 34,8 %, v červnu 18 %).

• Roste podíl firem, které se s odběrateli dohodly na prodloužení splatností faktur 
(v dubnu 10,5 %, v červnu 29 %). Firmy se postupně přizpůsobují nové situaci a 
hledají způsob, jak si udržet obchodní partnery.

• Druhotnou platební neschopností je v příštích dvou měsících ohroženo 12 % firem 
(v květnu to bylo 33,2 %).
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Firmy se chystají zvýšit svou budoucí odolnost proti krizím

• 66 % firem reaguje na krizi snižováním nákladů (mimo mzdových nákladů).

• 45 % firem ale bude hledat také nové obchodní modely a 38 % firem se chystá 
diverzifikovat své produktové portfolio.

• 27 % firem vidí cestu z krize ve vyšších investicích do své digitální transformace.

Firmy ořezávají investice jak v roce 2020, tak investiční plány na rok 2021

• Dvě třetiny firem reagují na krizi snižováním investic pro rok 2020, jde o jedno z 
úsporných opatření.

• 43 % firem bude investovat v roce 2021 méně než v roce 2020.
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Mimořádné zrychlení odpisů v letech 2020 a 2021 může pomoci s investicemi

• Zrychlení odpisů v 1. a 2. odpisové skupině by pomohlo s investicemi a restartem 
třetině firem. Nejvíce by pozitivní efekt pocítily podniky z automobilového, 
chemického a elektrotechnického průmyslu.

Firmy chtějí zvýšení stropu pro kompenzace v programu Antivirus B 

• Zvýšení stropu pro státní kompenzaci náhrad mezd u Antiviru B na úroveň 39 000,- Kč 
na osobu (jako u Antiviru A) by pomohlo 40 % firem, které využívají programy 
Antivirus.

• Zvýšení stropu by pomohlo především firmám z automobilového průmyslu.



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=124)
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Co nyní nejvíce brzdí plné obnovení vašeho provozu? (podíl nejčastějších 
odpovědí; N=128)
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Jak reagujete na dopady koronavirové krize v oblasti počtu zaměstnanců? 
(N=120)
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Jak se ve druhém pololetí 2020 změní průměrná mzda ve vaší firmě ve 
srovnání s rokem 2019? (N=121)
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Firmy s poklesem zakázek o 20 až 40 % jsou hlavně velké podniky
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• Ze 40 firem, které hlásí pokles zakázek o 20 až 40 % je 45 % velkých firem, 33 % středních 
firem a 18 % malých firem.

• Naopak poklesem zakázek o více než 40 % jsou ohroženy hlavně malé firmy (42 % z 24 firem, 
které uvedly pokles o více než 40 %) a střední firmy (38 %).

• 88 % firem, které očekávají pokles zakázek o více než 20 %, bude letos omezovat investice a 
47 % z nich bude snižovat investice také v roce 2021.

• 44 % z firem, které očekávají pokles zakázek o více než 20 %, už propouští zaměstnance, nebo 
propouštění plánuje.

• Pokles zakázek o více než 20 % očekávají firmy z automobilového průmyslu, 
elektrotechnického průmyslu, sklářského průmyslu, chemického průmyslu, slévárenství, 
strojírenství, ale také výzkumné organizace.



Firmy, kde bude klesat průměrná mzda, jsou hlavně velké podniky
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• Z firem, kde ve druhém pololetí bude klesat průměrná mzda, je 41 % velkých firem. Důvod 
poklesu průměrné mzdy mohou být nižší bonusy a odměny nebo menší objem přesčasové 
práce.

• Pokles průměrných mezd se bude týkat automobilového průmyslu, elektrotechnického 
průmyslu, strojírenství, slévárenství či sklářského průmyslu.

• Zvyšovat mzdy v letošním druhém pololetí budou hlavně střední (38 % z firem, které budou 
zvyšovat mzdy) a velké firmy (34 %)

• Zvyšování mezd se bude týkat části chemického průmyslu, výzkumných organizací či 
výrobních družstev.



Jak hodnotíte platební morálku svých odběratelů? (N=122)
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Hrozí, že se kvůli špatné platební morálce odběratelů dostanete v příštích 
8 týdnech do druhotné platební neschopnosti? (N=116)
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Plány na cestu z krize
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Jaká opatření plánujete pro rychlejší návrat výroby k předkrizovým 
úrovním a pro zvýšení odolnosti proti budoucím krizím? 
(podíl nejčastějších odpovědí; N=128)
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Cesty z krize se liší podle velikosti podniků
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• Vyšší investice do digitální transformace preferují jako jednu z cest z krize velké podniky. 
Koronavirová krize ukázala, že ji lépe zvládají firmy, které už dříve investovaly do své digitální 
transformace. Bylo by proto žádoucí, kdyby tento tip investic volily ve větší míře do budoucna 
také malé a střední firmy. 

• Větší diverzifikaci produktového portfolia volí především střední firmy.

• Nové obchodní modely chtějí hledat firmy všech velikostí.

• V roce 2020 se chystají snižovat investice především firmy z automobilového průmyslu, 
elektrotechnického průmyslu a strojírenství.



Jaký bude objem vašich investic za rok 2020? (N=123)
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Jaký očekáváte objem vašich investic v roce 2021 ve srovnání s rokem 2020? 
(N=107)
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Program Antivirus

08/07/2020 21



Pomohlo by vám, kdyby se u programu Antivirus B zvýšil strop pro 
příspěvek státu na jednoho zaměstnance na 39 000,- Kč 
(jako u Antiviru A)? (podíl z firem, které využívají Antivirus; N=55)
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