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Co nejvíce v aktuální situaci komplikuje život členů ČSPS?

• ¾ členů trápí v pokles odbytu a nedostatek sanitárních prostředků a 
roušek. Až třetina pak uvádí strach zaměstnanců a uzavření škol.

• Současná situace má u členských firem dopad zejména na tuzemské 
podnikatelské aktivity. 

Jak klesnou příjmy v období mimořádných opatření vlády?

• Všichni členové očekávají od začátku roku do konce nouzového stavu 
výrazný pokles tržeb.

• Nejvíce firem (39 %)odhaduje pokles do 20 %, více než třetina pak 
očekává tržby nižší o 60% a více.

Jakou pomoc by firmy uvítaly od státu?

• 85 % firem by uvítalo pomoc v podobě finančních náhrad za 
kompenzace zaměstnanců v karanténě.

• Více než polovina by uvítala odklad některých plateb a povinností (daň z 
příjmu, DPH, sociální odvody).

HLAVNÍ
ZJIŠTĚNÍ
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Jak aktuální krize ovlivní platby dodavatelům?

• Přes 60% respondentů se bude i nadále snažit platit včas, přibližně 
třetina pak očekává dopad na splatnost dodavatelských faktur. 

Ovlivňuje firmy současný nedostatek roušek a ochranných 
pomůcek?

• Nedostatek roušek vnímají všechny členské firmy primárně z toho 
důvodu, že zvyšuje nervozitu zaměstnanců kvůli možné nákaze 

• Velká část firem ( 62 %) potřebuje ale také k běžnému výkonu práce

Jak může za současné situace pomoci členům svaz?

• Pomoc ze strany ČSPS by v současné době měla spočívat zejména v 
jednání se zástupci státu a s dalšími partnerskými organizacemi o 
podpoře firem a podnikatelů (téměř 50% respondentů).

• Přibližně třetina firem bych pak uvítala informační servis spočívající v 
zasílání pravidelných přehledů vládních opatření a jejich dopadu na 
firmy, a zodpovídání aktuálních dotazů

HLAVNÍ
ZJIŠTĚNÍ
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NEJVĚTŠÍ
KOMPLIKACÍ JE 

OMEZENÝ ODBYT
A NEDOSTATEK

ROUŠEK.
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Jiné problémy: Storno objednávek o 85 %- pouze vlastní 
okénkový prodej, stávající náklady (úvěrové splátky, mzdy a 
ostatní nákladové položky musíme platit v plné výši



PANDEMIE 
KORONAVIRU

NEJVÍCE 
OVLIVŇUJE 
TUZEMSKÉ 

PODNIKATELSKÉ 
AKTIVITY FIREM.
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VŠECHNY FIRMY 
POČÍTAJÍ S 
POKLESEM 

TRŽEB.
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85 % ČLENŮ BY 
UVÍTALO 

FINANČNÍ 
KOMPENZACE 

ZA VÝPLATU 
NÁHRAD PRO 

ZAMĚSTNANCE 
V KARANTÉNĚ. 
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Jinou pomoc: Zásadní podporu státu – odpuštění 
nikoliv odklad plateb odvodů za zaměstnance, 
sezonní pracovníky pro jarní práce ve chmelnicích, 
roušky, respirátory



VÍCE NEŽ 60% 
FIREM HODLÁ 
I NYNÍ PLATIT 

DODAVATELŮM 
VČAS.
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NEDOSTATEK 
ROUŠEK 

ZVYŠUJE 
NERVOZITU 

ZAMĚSTNANCŮ 
A OHROŽUJE 

JEJICH ZDRAVÍ.
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ČLENOVÉ BY OD 
SVAZU UVÍTALI 

KOMPLEXNÍ 
POMOC 

KOMBINUJÍCÍ 
VÍCE OPATŘENÍ.
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NEJVÍCE FIREM 
ODPOVÍDALO ZE 

STŘEDOČESKÉHO 
A JIHOČESKÉHO 

KRAJE.
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VÝZKUMU SE 
ZÚČASTNILY JAK 
MALÉ, TAK VELKÉ 

FIRMY NAD 250 
ZAMĚSTNANCŮ.
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VÍCE NEŽ DVĚ 
TŘETINY 

RESPONDENTŮ 
JSOU PIVOVARY.
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