
Dopady na firmy v Jihočeském kraji

KORONAVIRUS
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Počet respondentů dle počtu 
zaměstnanců - Jihočeský kraj

 0 - 10 zaměstnanců - mikro firma 11 - 50 zaměstnanců - malá firma

250 zaměstnanců - střední firma nad 250 zaměstnanců - velká firma

V Jihočeském kraji se 
zapojilo celkem 376 firem 
ve třech vlnách 
(od března do dubna). 

Necelá polovina (44,7 %) 
firem se řadí dle počtu 
zaměstnanců mezi mikro 
firmy. 

Nejméně respondentů je 
naopak mezi zástupci 
velkých firem, nad 250 
zaměstnanců, a to 7,7 %.

Zdroj: HK ČR, vlastní zpracování



Největším oborovým 
zastoupením mezi 
respondenty byly Služby 
převážně pro podnikatele, 
následovala Výroba ve 
zpracovatelském průmyslu. 

Naopak nejméně 
zastoupenými obory byly 
Restaurační služby
a Osobní služby.

Ve druhé a třetí vlně 
dotazníku byly firmy také 
dotazovány na svou formu 
podnikání, z 233 firem 
z těch vln bylo 79,6 % 
právnické 
a 20,4 % fyzické osoby.

Zdroj: HK ČR, vlastní zpracování
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V prvním kole dotazníku byly firmy tázány na komplikace, se kterými se momentálně potýkají, s uvedením maximálně tří 

aspektů. Respondentů k této otázce bylo 143, přičemž nejvíce je trápí omezení týkající se odbytu. Nutno podotknout, že 

téměř polovina firem (46,15 %) uvedlo maximální možný počet odpovědí, čili se potýká s vícero problémy. Pouze 24 % 

firem má jen jeden ze zmíněných problémů a žádná z odpovídajících firem není v současné době bez problémů.

77 % firem má problémy primárně tuzemského charakteru, zbylých 23 % má převažující problémy zahraničního charakteru.

Zdroj: HK ČR, vlastní zpracování
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Váznoucí dodávky surovin, služeb a dalších nezbytných…

Nižší či žádná poptávka (omezení odbytu)

Karanténa vlastních zaměstnanců

Zavření škol, a proto i zaměstnanci na…

Nedostatek respirátorů, roušek a sanitárních pomůcek
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Omezení otevírací doby

Uzavření hranic

Strach zaměstnanců

Co nejvíce způsobuje komplikace ve Vaší firmě?



Jen 4 z dotazovaných firem se zatím 
nedotkla současná situace, co se týče 
snížení tržeb (odbytu). Většina z nich má 
zatím problémy do maximální ztráty 50% 
poklesu tržeb, 23 zmíněných však již nyní 
pociťuje více než 4/5 poklesy tržeb. 32 % 
firem již nyní čerpá podporu či jiné bezúročné 
půjčky.

A jakou pomoc by firmy uvítaly? 
Více než polovina by ráda od státu 
kompenzaci za výplatu náhrad při karanténě 
zaměstnanců a dalších souvisejících 
překážek v práci, velmi žádaným je také tzv. 
kurzarbeit (zaměstnancům se zkrátí 
pracovní doba a ušlý příjem jim doplatí stát) 
a v neposlední řadě by firmy rády odklad 
některých plateb a povinností (daně z 
příjmů, DPH, sociální a zdravotní pojistné, 
podání daňového přiznání) včetně odpuštění 
úroků a pokut. 

Zdroj: HK ČR, vlastní zpracování
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V první vlně dotazníků byly firmy tázány na to, jak nedostatek respirátorů, roušek a sanitárních pomůcek ovlivní jejich podnikání. 
Ohlasy byly vesměs negativní, stěžejní část firem tento nedostatek ochranných pomůcek ovlivnil. Nedostatek zvyšuje nervozitu 
zaměstnanců, ohrožuje jejich zdraví a samozřejmě se také jedná o hrozbu pokut v případě nedodržování stanovených nařízení.

V druhé a třetí vlně tedy bylo tázáno na zlepšení se situace v této oblasti. 43 % respondentů uvedlo, že se situace zlepšila, avšak 
pouze díky přístupu jejich zaměstnanců a využití doma šitých roušek.
Pětina respondentů stále trpí nedostatkem roušek, některých se tato situace netýká vůbec, jelikož z nařízení vlády museli zavřít své 
provozovny.

Zdroj: HK ČR, vlastní zpracování
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Lepší se situace ohledně respirátorů, roušek a sanitárních pomůcek?

Ano, dostupnost se zlepšila, ale především díky přístupu zaměstnanců či
dárců a podporovatelů (doma šité roušky atd.)

Ano, dostupnost se zlepšila, já nebo moji zaměstnanci můžeme opět
bezpečně vykonávat práci, resp. živnost (např. svářeči, lakýrníci, pokladní atd.)

Ano, dostupnost se zlepšila, nicméně ceny zmíněného materiálu jsou vysoké

Ne, stále trpíme nedostatkem těchto pomůcek, resp. pomůcky, které jsou
dostupné, nemají požadovanou kvalitu

Netýká se mě – nemám zaměstnance, příp. musel/a jsem z nařízení vlády 
zavřít



75 dotazovaných firem 
zatím nepropouštělo své 
zaměstnance, ačkoliv 47 z 
nich, tedy více než polovina, 
tento krok zvažuje. 

7 % firem již k tomuto kroku 
přistoupilo a propustilo část 
svých zaměstnanců. Nutno 
podotknout, že ve většině 
případů se jednalo pouze 
o propouštění do 10 % 
zaměstnanců, pouze tři firmy 
musely podniknout vážný krok a 
propustit více než polovinu svých 
zaměstnanců. 

Naopak 16 (8,5 %) firem buď již 
nabralo nebo plánuje nabrat 
zaměstnance nové. 

Zdroj: HK ČR, vlastní zpracování
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