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Trvání průzkumu: 
21. – 24. 9. 2020

Počet respondentů: 
121
(všichni respondenti neodpověděli na všechny otázky, 
počet respondentů je uveden u jednotlivých otázek)

Respondenti podle počtu zaměstnanců



Shrnutí výsledků průzkumu
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Situace firem se zatím významně nezlepšuje

• Pořád platí, že firmy brzdí v návratu k předkrizovým úrovním výroby nedostatek 
zakázek. 

• Ve srovnání s prvním pololetím, klesá podíl firem, kterým se zakázky v nadcházejících 
dvou měsících propadají o více než 40 %. Roste ale podíl firem, které mají meziročně 
zakázky nižší o 1 až 20 %. 

• Propad zakázek v příštích dvou měsících (říjen a listopad) o více než 20 % 
očekává 32 % firem, v červnu to bylo 52 % firem. Z firem, které očekávají pokles 
zakázek o více než 20 %, je 80 % malých a středních firem do 250 zaměstnanců.
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Většina firem letos čeká nižší zisk, nebo ztrátu

• Pokles zisku proti letošnímu plánu nebo ztrátu hlásí 81 % firem. Zisk podle plánu 
očekává 13 % firem.

• Ve srovnání s odhady v květnu, ale výrazně klesl podíl firem, které očekávají ztrátu, 
která může ohrozit jejich existenci, a to ze 40 % na 11 %. (Vysoký květnový podíl 
mohlo způsobit vysoké zastoupení malých firem ve vzorku – 70 %).

• Firmy, které očekávají letos ztrátu, která je může existenčně ohrozit, jsou dominantně 
malé a střední firmy do 250 zaměstnanců.
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Roste podíl firem, které nechtějí propouštět

• Navzdory nižšímu objemu zakázek a horšímu očekávanému hospodářskému výsledku 
roste podíl firem, které deklarují, že nechtějí propouštět zaměstnance. V září jich bylo 
66 %, v červnu 55 %.

• Mezi účastníky průzkumu zjevně klesá vliv programu Antivirus/kurzarbeit na 
rozhodování o propouštění. V září na rozhodnutí vlády o prodloužení programu 
Antivirus/spuštění kurzarbeit čekalo  11 % respondentů. V červnu to bylo 16 % a v 
dubnu 37 % účastníků průzkumu.

• Propouštět už začalo 10 % firem a mírně roste podíl firem, které chystají propouštění 
do 5 % zaměstnanců.

• Ve skupině firem, které už propouští, nebo plánuje propouštění, je 70 % malých a 
středních firem a 30 % velkých firem, které se zúčastnily průzkumu.
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Firmám budou chybět zaměstnanci kvůli prevenci před koronavirem

• 85 % firem uvádí, že jim budou na podzim a v zimě chybět zaměstnanci kvůli 
koronaviru a preventivním opatřením zavedeným ve firmách. Jde především o 
pravidlo, kdy zaměstnanci s příznaky respiračních onemocnění musí zůstat doma. Toto 
opatření má zavedeno 75 % účastníků průzkumu.

• Třetina firem uvádí, že výpadek docházky může ohrozit jejich výrobu. Jde především o 
malé a střední firmy. Tuto obavu uvádějí např. firmy z chemického průmyslu a 
slévárny.

• Jen 15 % firem už připravuje opatření, aby kvůli výpadku docházky jejich činnost 
nebyla ohrožena.

• Zahraniční pracovníci v tuto chvíli nechybí 78 % respondentů. Nedostatek pracovníků 
z Ukrajiny hlásí  15 % respondentů.
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Platební morálka se významně nezhoršuje

• Roste podíl firem, které uvádějí, že jejich odběratelé platí ve lhůtách splatnosti
(v září 58 %, v červnu 54 %).

• Opět mírně začal růst podíl firem, kterým odběratelé začali platit po lhůtách 
splatnosti (v září 23 %, v červnu 18 %).

• Druhotnou platební neschopností jsou ale ohrožena jen 3 % firem 
(v červnu to bylo 12 %).
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Firmy se snaží nebrzdit investice do výzkumu a vývoje

• 52 % firem, které mají výzkumné a vývojové aktivity, nebude v příštích 12 měsících 
snižovat své výdaje na výzkum a vývoj.

• Snižovat výdaje na výzkum a vývoj chce 28 % respondentů, kteří se věnují výzkumu a 
vývoji.
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Většina firem zavedla několik preventivních opatření proti šíření infekce Covid-19

• Mezi nejčastější opatření ve firmě proti šíření infekce Covid-19 patří povinné 
používání dezinfekce, omezení služebních cest, povinné nošení roušek na 
pracovištích.

• 50 % účastníků průzkumu začalo opět více využívat home office u profesí, kde je to 
možné.

• Testy na Covid-19 plně hradí svým zaměstnancům 29 % firem, 69 % firem testy 
zaměstnancům neplatí. Část firem hradí jen testy související s výkonem práce, např. 
pro účely služebních cest.



Situace ve firmách se nezlepšuje
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O kolik procent se vám sníží v příštích dvou měsících
zakázky oproti stejnému období v minulém roce? (Nzáří 2020 =104)
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Jaký očekáváte hospodářský výsledek za letošní rok? (Nzáří 2020 =114)
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Jak reagujete na dopady koronavirové krize v oblasti počtu zaměstnanců? 
(Nzáří 2020 =115)
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Očekáváte, že kvůli koronaviru nebo zavedeným preventivním opatřením 
ve firmě budete mít výpadky v docházce zaměstnanců? (N=116)
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Jak hodnotíte platební morálku svých odběratelů? (Nzáří 2020 =112)
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Jakou výši investic do výzkumu a vývoje plánujete 
v následujících 12 měsících? (podíl z firem, kterých se to týká N=61)
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Opatření proti šíření Covid-19
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Jak máte ve firmě upravenu kontrolu bezinfekčnosti při příchodu 
zaměstnanců? (N=118)
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Proplácíte zaměstnancům testy na Covid-19? (N=98)
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Dělali jste v souvislosti s rychlejším šířením infekce v populaci během září 
protiinfekční opatření na pracovištích? (nejčastější odpovědi; N=118)
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