Koronavirus: poslední vývoj
blesková anketa HK ČR – Vyhodnocení
březen 2020

Zdroj dat
Hospodářská komora ČR (dále jen „HK ČR“) vedla od čtvrtka 26. 3. 2020 od 19:30
hodin do soboty 28. 3. 2020 do 9:00 hodin bleskovou anketu mezi svými členy
s názvem „Koronavirus: poslední vývoj“.
Cílem ankety bylo zjistit konkrétní problémy podnikatelů v souvislosti s opatřeními
vlády proti šíření koronaviru a zmapovat rozsah těchto obtíží. Výsledky ankety byly a
budou použity pro formování dalšího postupu HK ČR, zejména při komunikaci se
státními orgány s cílem ulehčit podnikatelům v současné tíživé situaci.
Celkem na anketu odpovědělo 1387 respondentů – členů HK ČR, zástupců všech
hlavních odvětví ze všech krajů České republiky. Na anketu odpovídaly mikro, malé,
střední, ale i velké podniky.
Odpovědi byly ve 4 velikostních (dle počtu zaměstnanců) kategoriích váženy tak,
aby odpovídaly složení členské základny Hospodářské komory ČR.
Respondentem je v textu níže míněn člen Hospodářské komory ČR, resp. člen
výběrového souboru.

Ochranné pomůcky
Na základě četné zpětné vazby ze strany podnikatelů jsme do předchozího šetření
„Koronavirus: dopady na podnikání“ ve dnech 14. až 16. 3. 2020 (celkem 1323
respondentů) zařadili i otázku na konkrétní dopady aktuálního nedostatku respirátorů,
roušek a sanitárních pomůcek. Zjistili jsme, že zásadní roli v tomto případě hraje strach
zaměstnanců – jako problém ho uvedla polovina (51 %) respondentů. Především se
to týkalo firem ve zpracovatelském průmyslu a v maloobchodě.
Jen pro třetinu (34 %) členských firem nebyl nedostatek sanitárních pomůcek
problémem, naopak dvě pětiny členů (39 %) uvedly, že jim tento stav znemožňuje
běžný výkon práce a ohrožuje je přímo na zdraví. Posledně jmenovaným trpí
především firmy ve stavebnictví a souvisejících oborech. V otevřené odpovědi si celá
řada firem stěžovala, že absence respirátorů či roušek působí negativně i na zákazníky
a další odběratele a snižuje ochotu třetích osob ke spolupráci. Podrobné vyhodnocení
zde: https://www.komora.cz/ankety/
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S odstupem necelých 2 týdnů jsme položili podnikatelům následující otázku: „Cítili jste
v posledních dvou týdnech zlepšení, co se týká dostupnosti respirátorů, roušek a
sanitárních pomůcek?“ Respondenti vybírali jednu odpověď z 5 nabízených možností
včetně „netýká se mě“.

Celkem 58 % podnikatelů z HK ČR, jichž se téma dostupnosti pomůcek týká,
odpovědělo, že v posledních dvou týdnech se dostupnost zmíněných
prostředků zlepšila. Pro 48 % je ale důvodem tohoto zlepšení přístup
zaměstnanců, dárců a podporovatelů, tedy solidarita obyvatel.
Alarmující je, že 42 % podnikatelů v rámci členské základny stále trpí
nedostatkem respirátorů, roušek a sanitárních pomůcek v odpovídající kvalitě.
Tento problém je zvlášť akutní ve stavebnictví a souvisejících oborech, kde trápí 48 %
respondentů. Jen ve 4 % firem mohou zaměstnanci opět bezpečně vykonávat práci.
Vzhledem k opatření vlády v souvislosti s koronavirem musela zavřít celá řada
provozů, kde je jinak běžný styk s klienty a rozšířené standardní používání sanitárních
pomůcek. Pro tyto firmy tak v současnosti není problematika nedostatku roušek,
respirátorů a dalších přípravků na úklid a hygienu relevantní – celkem 45 % firem
z cestovního ruchu a 44 % firem z restauračních služeb tak odpovědělo „netýká se
mě“. Problematika se nedotkla především OSVČ (42 %), které nemívají žádné
zaměstnance. Z různých důvodů se tato problematika netýká pětiny (21 %) všech
respondentů. Při vyhodnocení jsme od této skupiny odhlédli, nicméně je
pravděpodobné, že kdyby tito podnikatelé vykonávali svoji práci i nadále, byly
by výsledky pravděpodobně horší.
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Změny organizace práce
V souvislosti s mimořádnými vládními opatřeními musela značná část firem přistoupit
ke změnám v organizaci práce, ptali jsme se proto „Jaká z následujících situací v
oblasti organizace práce se týká Vaší firmy?“ Na výběr bylo 10 odpovědí a respondenti
jich mohli zaškrtnout i několik.
Dvě pětiny členů (40 %) odpověděly, že mají zaměstnance, kteří pracují
z domova. Týká se to především velkých firem, kde tento podíl činí dokonce 81 %, a
firem ve zpracovatelském průmyslu, kde 56 % respondentů uvedlo, že (někteří)
zaměstnanci pracují na tzv. home office. Je třeba poznamenat, že přesun
zaměstnance z obvyklého pracoviště domů nemusí pro firmy znamenat udržení
dosavadní produktivity práce, a že tak může i podstatně snížit hodnotu firmou
vyprodukovaného zboží nebo služeb.
Jaká z následujících situací v oblasti organizace práce se týká Vaší firmy?
(více možných odpovědí)
Mám zaměstnance pracující z domova (tzv. home office)

40%

Mám zaměstnance pracující v normálním režimu

34%

Mám zaměstnance na ošetřování člena rodiny (zejména dětí)

34%

Musel jsem z nařízení vlády zavřít a (někteří) zaměstnanci
nemohou pracovat (jsou na tzv. překážce)

23%

Kvůli problému s odbytem jsem (některé) zaměstnance musel
poslat domů (na tzv. překážku)

22%

Mám zaměstnance v karanténě či na nemocenské

19%

Musím udržovat nepřetržitý provoz, i když na něm ztrácím

11%

Kvůli výpadku vstupů (surovin, subdodávek, služeb) jsem
(některé) zaměstnance musel poslat domů (na tzv. překážku)

6%

Kvůli chybějícím zaměstnancům v karanténě nebo zaměstnancům
pečujícím o děti jsem musel poslat domů i zbylé zaměstnance

1%

Žádná z uvedených situací se mě netýká
Zdroj: Hospodářská komora ČR - šetření "Koronavirus: poslední vývoj", březen 2020,
1387 respondentů
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16%

Členských firem, které musely z nařízení vlády zavřít, a mají proto zaměstnance na
tzv. překážce, je necelá čtvrtina (23 %). V restauračních službách je takových firem ale
76 % a v cestovním ruchu 74 %.
V normálním pracovním režimu pracují (alespoň někteří) zaměstnanci ve třetině
firem (34 %), ve zpracovatelském průmyslu je to u tří pětin (60 %) respondentů v rámci
HK ČR. Z šetření také vyplynulo, že 60 % zaměstnavatelů deklaruje, že v současné
situaci všichni jejich zaměstnanci pracují jinak než v normálním firemním
režimu. U těchto firem tedy poklesla produktivita práce. Fungování ekonomiky
v České republice je tak ochromeno.
Celkem 11 % firem odpovědělo, že musí udržovat nepřetržitý provoz, i když na
něm ztrácí. V malooobchodě je takových firem pětina (20 %), ve výrobě 12 %. Na tyto
případy se ale zatím nevztahuje žádná z vládních kompenzací. I proto HK ČR vyvíjí
tlak na zavedení Režimu C v rámci programu „Antivirus“ právě pro tuto skupinu firem
postižených důsledky pandemie.

Bezprostřední reakce firem
Potíže firem kvůli opatření vlády v souvislosti s koronavirem se zvětšují. Ptali jsme se
proto na konkrétní kroky, které firmy již přijaly. Podnikatelům byla položena otázka „Jak
Vaše firma zareagovala na negativní dopady v souvislosti s koronavirem? (více
možných odpovědí)“. Na výběr bylo 9 možností a jedna otevřená odpověď.
Téměř polovina (47 %) respondentů udělala ve své firmě pracovně-organizační
změny, nejčastěji se to týká zpracovatelského průmyslu a právnických osob, kde
k těmto změnám přistoupilo 56 % firem. Celkem 31 % našich členů již rozpustilo
svoje rezervy, a to bez ohledu na právní formu firmy. Nejčastěji se toto opatření týká
oborů, které jsou postiženy nařízením vlády přímo, tedy cestovního ruchu a
restauračních služeb (rezerv se v obou případech zbavilo již 43 % firem) a dále
maloobchodu (33 % firem rozpustilo rezervy).
Varovným signálem je fakt, že 27 % členů HK ČR již bylo nuceno zpozdit některé
platby (v restauračních službách dokonce 40 %), což bude mít negativní dopad na
celé dodavatelsko-odběratelské řetězce. Právě v cestovním ruchu již 39 %
respondentů požádalo o (další) úvěr. Každá pátá členská firma (21 %) z oboru
cestovního ruchu také přistoupila ke snížení mezd. Bez ohledu na obor firmy omezily
či snížily benefity svých zaměstnanců.
Mimo nabízené odpovědi podnikatelé zmiňovali, že např. seškrtali výdaje na reklamu,
zrušili objednávky na zboží a služby, nepočítají s žádnými investicemi, ukončili
spolupráci se subdodavateli některých služeb (často se živnostníky) a další kroky.
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OSVČ často uváděly, že momentálně žijí z úspor z minulých let – ruší stavební či
důchodové spoření atd.

Jak Vaše firma zareagovala na negativní dopady v souvislosti s koronavirem?
(více možných odpovědí)
Provedli jsme organizačně-pracovní změny (home office, závodní
dovolená, propouštění)

47%

Rozpustili jsme rezervy

31%

Zpozdili jsme (některé) platby (státu/dodavatelům/bankám/pronajímatelům
atd.)

27%

Usilovali jsme o úpravu splatnosti faktur, resp. o změnu splátkového
kalendáře (u státu/dodavatelů/bank/pronajímatelů atd.)

22%

Seškrtali jsme benefity (stravenky, sick days, cafeteria, odměny atd.)

15%

Snížili jsme mzdy

14%

Požádali jsme o (další) úvěr/y

12%

Změnili jsme byznys model (např. prodej prostřednictvím internetu,
individuální rozvážka, výdejní okna)

8%

Začali jsme nabízet jiné produkty/služby

7%

20%

Jinak
Zdroj: Hospodářská komora ČR - šetření "Koronavirus: poslední vývoj", březen 2020,
1387 respondentů

Nabídka volných kapacit a poptávka po nich
Respondentům jsme rovněž položili otázku „Měl/a byste zájem o službu, pomocí které
by bylo možné dočasně poskytnout/pronajmout Vaše volné kapacity (zaměstnance,
stroje, prostory) jiné firmě nebo naopak v případě potřeby tyto kapacity dočasně
získat/najmout si u jiné firmy?“ Odpovědi zněly ano, ne a netýká se mě.
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Shodně stejný podíl podnikatelů (29 %) se vyjádřil kladně, jako záporně. Celkem
42 % respondentů se takový druh služeb netýká.
Nejčastěji mají zájem o tuto služby velké firmy nad 250 zaměstnanců (43 %
respondentů). Zájem roste s velikostí firmy, ale i mezi mikro firmami je 20 % takových,
které mají zájem.
Co se týká odvětví, nejčastěji uvedly zájem firmy ze zpracovatelského průmyslu
(38 %), dále z cestovního ruchu (32 %), z restauračních služeb a služeb převážně pro
podniky to bylo shodně 31 %. Nejmenší zájem byl mezi podnikateli v maloobchodě
(10 %).

Finanční situace firem
Zatímco některé náklady např. na objednané zboží a materiál jdou (i když zpravidla
s pokutou) poměrně rychle stornovat, další položky musí podnikatelé hradit, i když
nemají žádný příjem. Jedná se např. o mzdy a pojistné, daně, nájem, energii, vodu,
telefon, internet či pohonné hmoty. Platit také často musí dál např. za údržbu svých
výrobních zařízení, provedené investice (odpisy), leasing, úvěry i pojistky. Podnikatelů
jsme se proto zeptali „Jak byste ohodnotil/a finanční situaci Vaší firmy (s využitím
vlastních rezerv a půjček)?“ Na výběr bylo celkem 6 odpovědí, s možností zaškrtnout
pouze jednu.
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Obvyklé podnikohospodářské doporučení pro firmy zní držet si opatrnostní rezervy na
2, maximálně 3 měsíce existence. Záleží samozřejmě na stádiu vývoje té které firmy.
Při startu podnikání a v počátečním stádiu takové chování z logiky věci není možné,
protože firmy obvykle negenerují zisk. Podnikatelé v této fázi tak jsou krizí zasaženi
nejdříve. Podobně ohrožené jsou firmy, které riskují a nemají dostatečné rezervy.
Nicméně po více než 3 měsících bez příjmů již obvykle nejsou schopny fungovat ani
úspěšné a dobře etablované firmy na trhu.
Ukazuje se, že jsou čeští podnikatelé v zásadě obezřetní. Celkový obrázek finanční
situace firem tak není v tuto chvíli katastrofický, situace se však dramaticky vyvíjí.
Celkem 8 % podnikatelů z řad členů HK ČR odpovědělo, že již nyní nejsou
schopni splácet svoje závazky. Toto číslo se tolik neliší v závislosti na počtu
zaměstnanců či právní formě, ale různí se podle oboru podnikání. Některá odvětví byla
epidemií a následnými restriktivními opatřeními zasažena výrazněji. Například v
cestovním ruchu je takových nesolventních firem 15 % a v restauračních službách
12 %, zatímco např. ve stavebnictví jsou to 3 %. To má samozřejmě již nyní negativní
dopad na celé dodavatelsko-odběratelské řetězce.

Březen je schopno zvládnout 29 % respondentů, v dubnu tak bude bez
schopnosti splácet již 37 % podnikatelů, což bude dominovým efektem o příjmy
připravovat tisíce větších či menších dodavatelů. V květnu nebude moci splácet o
dalších 26 % podnikatelů více, tedy 63 % firem již bude v platební neschopnosti.
Podnikatelský sektor tak bude již v podstatě zcela paralyzován.
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Jen každá desátá členská firma má finance na to, aby dokázala platit své závazky
déle než 6 měsíců. Jedná se především o velké firmy s více než 250 zaměstnanci,
kde takovou schopnost deklarovalo 23 % firem. Tyto firmy působí především v
odvětvích či segmentech trhu, které tolik postiženy nebyly (vybrané služby pro podniky,
některé druhy výrob nebo stavebnictví), nebo kterým se i přes současnou situaci
relativně daří (např. výroba sanitárních prostředků).

Vstřícné kroky věřitelů
HK ČR opakovaně apelovala na stát, banky, pojišťovny, obce i soukromé pronajímatele
a vybízela je ke schovívavosti vůči zpožděným platbám ze strany firem postižených
opatřeními vlády v souvislosti s koronavirem. Ptali jsme se proto „Jaké vstřícné kroky
ze strany Vašich věřitelů (kromě státu) jste zaznamenali?“ Respondenti měli na výběr
z 5 daných odpovědí a 1 otevřené odpovědi, přičemž mohli zaškrtnout 1 až 6 možností.

Jaké vstřícné kroky ze strany Vašich věřitelů (kromě státu) jste zaznamenali?
(více možných odpovědí)
Žádný vstřícný krok jsem ze strany mých věřitelů nezaznamenal/a

69%

S dodavateli jsem dohodl/a pozdější splatnost faktur

15%

Banka mi ulevila ve splátkovém kalendáři

7%

Obec či soukromý pronajímatel mi odložili placení nájemného nebo
prominuli sankce za zpožděné splácení

5%

Obec mi odložila nebo prominula místní poplatky

1%

Zaznamenal/a jsem jiný krok

12%

Zdroj: Hospodářská komora ČR - šetření "Koronavirus: poslední vývoj", březen 2020,
1387 respondentů

Celkem 7 z 10 členských firem (69 %) se dosud nesetkalo s žádným vstřícným
krokem ze strany věřitelů. Častěji se na nedostatek vstřícnosti stěžují větší firmy a
právnické osoby. Důvodem pro takový výsledek je pravděpodobně fakt, že značná
část firem ještě o odklad splátek nepožádala a s věřitelem zatím
nekomunikovala. Menší firmy si navíc nepůjčují tak často jako větší firmy, a tedy
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nemají tedy mnoho věřitelů. Navíc (zatím ještě) převládá dobrá platební morálka firem,
ta se ale s prodloužením mimořádných opatření bude zákonitě zhoršovat.
V rámci otevřené odpovědi podnikatelé uváděli pozitivní zkušenosti např.
s dodavateli energií a dalších síťových služeb (především s telefonními operátory),
některými leasingovými firmami, auditorskými společnostmi nebo advokátními
kancelářemi (dostupné poradny, poskytování vybraných informací zdarma atd.)
Vstřícnost ale firmy zaznamenaly i od jiných subjektů než od věřitelů. Uváděly
např., že některé banky, pojišťovny či jiní odběratelé platí před datem splatnosti, nebo
že se obce a občané angažují v dodávání roušek do místních firem. Samozřejmě i zde
byly uvedeny negativní zkušenosti, kterých stále není málo.

Přístup k informacím
Vzhledem k množství rychle se měnících informací může být pro podnikatele obtížné
se zorientovat v nabízených možnostech podpory. Podnikatelů jsme se ptali na
následující otázku: „Máte přístup k přehledným a uspořádaným informacím o vládní
podpoře firem v souvislosti s koronavirem?“ Zvolena mohla být pouze 1 odpověď ze
tří nabízených.
Přístup k potřebným informacím mají dvě třetiny (66 %) členských firem.
Informovanost se liší v závislosti na velikosti firmy. Mezi firmami s více než 250
zaměstnanci jsou dobře informované čtyři pětiny všech respondentů (79 %), u mikro a
malých firem je to 63 %. Odpovědi na tuto otázku se v závislosti na právní formě firmy
v podstatě neliší.
Důležité je, aby se zprávy o státní podpoře a dalších změnách dostaly především
k firmám z nejvíce postižených oborů – v cestovním ruchu je s informovaností
spokojeno 64 % členských firem a v restauračních službách 65 %, tedy
informovanost zde není nadprůměrná. Ve zpracovatelském průmyslu je spokojenost
s přístupem k informacím vyšší (73 % respondentů), což může souviset s faktem, že
je v této kategorii vyšší zastoupení větších firem.
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Využívání pomoci státu ze strany podnikatelů
Vláda přijala či avizovala celou řadu opatření na pomoc podnikatelům, je tedy třeba
zjistit, která z těchto opatření a jak moc budou využívána. Ptali jsme se proto „Která z
opatření zatím přijatých či již avizovaných vládou využíváte nebo plánujete využít?
(více možných odpovědí)“ Na výběr bylo 12 možností a jedna otevřená odpověď.

TOP 5 opatření vlády - odpovědi od OSVČ
Zrušení záloh na pojistné (sociální a zdravotní)

80%

15 tisíc Kč měsíčně pro OSVČ postižené nařízeními vlády
po dobu trvání mimořádných opatření

58%

Odsunutí startu poslední vlny EET

42%

Pozdější podání přiznání k daním z příjmů

40%

Zrušení červnové zálohy na daň z příjmů

24%

Zdroj: Hospodářská komora ČR - šetření "Koronavirus: poslední vývoj",
březen 2020, 1387 respondentů
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Vzhledem k tomu, že opatření vlády cílí na různé skupiny, podnikatelů, i vyhodnocení
je oddělené. Co se týká OSVČ, vítají nejvíce zrušení záloh na sociální a zdravotní
pojistné. Opatření se nicméně týká všech OSVČ, pravděpodobně o něm ale dosud
nejsou všichni informováni.
Mezi další respondenty z řad OSVČ nejvíce oceňované opatření patří dávka ve výši
15 tisíc korun měsíčně po dobu trvání mimořádných opatření, určená pro
živnostníky postižené nařízením vlády. Opatření bylo ze strany Ministerstva financí
prezentováno v den spuštění ankety a nebylo ani v době ukončení ankety schváleno
vládou, z čehož pravděpodobně plyne i nižší informovanost OSVČ o tomto opatření.
Pro celkem 42 % OSVČ také znamená pomoc plánované odsunutí startu poslední
vlny elektronické evidence tržeb (EET). Vedle nabízených opatření živnostníci v HK
ČR volali také po dotacích, grantech a malých bezúročných půjčkách.
Právnické osoby nejčastěji uváděly (39 % z nich), že plánují využít tzv. kurzarbeit
vzhledem k tomu, že mají významné problémy s odbytem. Třetina (33 %) právnických
osob odpovídajících v anketě oceňuje zrušení červnové zálohy na daň z příjmů a
29 % právnických osob z řad respondentů plánuje využít pozdějšího podání přiznání
k dani z příjmů.
Mimo nabízené odpovědi řada právnických osob, především těch menších, uváděla,
že se na ně většina opatření představených vládou, nevztahuje. Podnikatelé také
uváděli, že stále neznají přesné podmínky čerpání, nebo že výběr konkrétní formy
podpory státu zatím ještě zvažují.
TOP 5 opatření vlády - odpovědi od právnických osob
Kompenzační program náhrad mezd pro zaměstnavatele s
lidmi na překážkách v práci kvůli dočasnému omezení
odbytu (zavedení tzv. kurzarbeitu)

39%

Zrušení červnové zálohy na daň z příjmů

33%

Pozdější podání přiznání k daním z příjmů

29%

Kompenzační program náhrad mezd pro zaměstnavatele s
lidmi na překážkách v práci v důsledku vládou nařízeného
uzavření provozu

24%

Rozšíření možnosti dostávat tzv. ošetřovné

22%

Zdroj: Hospodářská komora ČR - šetření "Koronavirus: poslední vývoj",
březen 2020, 1387 respondentů
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Co se týká odvětvového členění výsledků této otázky, významné jsou rozdíly
především ve využívání kompenzačních programů náhrad mezd pro podnikatele
s lidmi na překážkách v práci. Z grafu níže jsou patrné nejčastější obtíže, kterým
firmy v jednotlivých oborech v současnosti nejvíce čelí. Zatímco v cestovním ruchu a
restauračních službách způsobuje problémy především rozhodnutí vlády o uzavření
provozu, ve zpracovatelském průmyslu je to omezení odbytu způsobené propadem
poptávky po zboží či službách.

Plánované využívání kompenzačních programů náhrad mezd pro zaměstnavatele s lidmi na překážkách v práci, dle důvodu a
hlavních odvětví
Služby
Cestovní
Osobní
Restaurační
Zpracovatels
Maloobchod
převážně pro Stavebnictví
ruch
služby
služby
ký průmysl
podniky
Dočasné omezení odbytu (zavedení tzv.
22%
23%
14%
15%
32%
22%
55%
kurzarbeitu)
Vládou nařízené uzavření provozu

62%

30%

21%

65%

10%

10%

12%

Zaměstnanci v karanténě

13%

9%

9%

9%

15%

26%

23%

7%

3%

3%

7%

11%

14%

23%

10%

8%

6%

12%

6%

9%

13%

Výpadek vstupů (surovin, služeb,
subdodávek)
Uzavření celého provozu kvůli významné části
lidí v karanténě nebo pečujících doma o dítě

Zdroj: Hospodářská komora ČR - šetření "Koronavirus: poslední vývoj", březen 2020, 1387 respondentů

Jaká opatření si podnikatelé přejí zavést?
Vedle opatření již schválených se jich celá řada zatím ještě diskutuje, zeptali jsme se
proto našich členů: „Která další opatření byste chtěli, aby vláda přijala především?
(vyberte maximálně pět odpovědí)“. Na výběr bylo 10 možností a jedna otevřená
odpověď.
OSVČ by uvítaly především zrušení či snížení odvodů pojistného (51 %), a to i nad
rámec současného návrhu. Dále by respondenti z řad živnostníků uvítali příspěvek na
zmírnění výpadku v osobních příjmech OSVČ (38 %) a plošné prominutí DPH
alespoň za březen (33 %). Co se týká dalších možností, v těsném závěsu za placením
DPH z uhrazených faktur se objevil požadavek na drobné bezúročné půjčky. Právě
tyto půjčky byly jedním z nejpřednějších opatření pro podnikatele v oboru cestovního
ruchu.
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TOP 5 opatření, která si přejí zavést OSVČ
Aby vláda zrušila na několik měsíců odvody pojistného, anebo je
aspoň dočasně snížila, v nejhorším případě aby je automaticky a
bez penále odložila s tím, že se postupně splatí v dalších letech

51%

Aby vláda zavedla zvláštní příspěvek pro statutární zástupce
podnikajících právnických osob a pro OSVČ, který by zmírnil
výpadek v osobních příjmech

38%

Aby vláda dočasně plošně prominula DPH, přinejmenším za
březen 2020

33%

Aby vláda zajistila, že odevzdání přehledů o příjmech a výdajích
pro OSSZ a zdravotní pojišťovnu bude možné ke stejnému
pozdějšímu datu (3. 8. 2020).

29%

Aby vláda alespoň dočasně zavedla režim placení DPH z
uhrazených faktur

26%

Zdroj: Hospodářská komora ČR - šetření "Koronavirus: poslední vývoj", březen 2020,
1387 respondentů

Stejně jako OSVČ si právnické osoby přejí především zrušení či snížení odvodů
pojistného (59 %). Dosavadní opatření vlády v této oblasti se totiž zatím na právnické
osoby nevztahují. Pro dočasné plošné prominutí DPH se vyjádřilo 42 % právnických
osob z řad členů HK ČR. Režim placení DPH jen z uhrazených faktur, který jako
chtěné opatření uvedlo 40 % právnických osob, by nejvíce pomohl podnikatelům
v oboru služeb převážně pro podniky a ve stavebnictví. Jen těsně na šestém místě
skončilo plošné zrušení nejenom červnové, ale i další zálohy na daň příjmů za rok
2020 – ve zpracovatelském průmyslu a v maloobchodě by takové opatření pomohlo
celé třetině respondentů.
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TOP 5 opatření, která si přejí zavést právnické osoby

Aby vláda zrušila na několik měsíců odvody pojistného, anebo je
aspoň dočasně snížila, v nejhorším případě aby je automaticky a
bez penále odložila s tím, že se postupně splatí v dalších letech

59%

Aby vláda dočasně plošně prominula DPH, přinejmenším za
březen 2020

42%

Aby vláda alespoň dočasně zavedla režim placení DPH z
uhrazených faktur

40%

Aby se příspěvky státu v rámci kompenzačního programu náhrad
mezd pro zaměstnavatele s lidmi na překážkách poskytovaly tak,
že se o ně sníží povinné měsíční odvody pojistného (v těch
měsících, pro které nebudou odvody zrušeny nebo odloženy)

32%

Aby vláda podpořila čerpání nových bezúročných půjček v mé
bance s případným odpuštěním části splátek

29%

Zdroj: Hospodářská komora ČR - šetření "Koronavirus: poslední vývoj", březen 2020,
1387 respondentů

Celkové výsledky – bez ohledu na právní formu, obor nebo velikost firmy, jsou uvedeny
níže. Vedle úprav v odvodech pojistného by tak podnikatelé v rámci HK ČR
uvítali především opatření v oblasti výběru daně z přidané hodnoty.
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Která další opatření byste chtěli, aby vláda přijala především?
(maximálně pět odpovědí)
Aby zrušila na několik měsíců odvody pojistného, anebo je aspoň dočasně
snížila, v nejhorším případě aby je automaticky a bez penále odložila s
tím, že se postupně splatí v dalších letech

57%

Aby dočasně plošně prominula DPH, přinejmenším za březen 2020

40%

Aby alespoň dočasně zavedla režim placení DPH z uhrazených faktur

36%

Aby podpořila čerpání nových bezúročných půjček v mé bance s
případným odpuštěním části splátek

28%

Aby se příspěvky státu v rámci kompenzačního programu náhrad mezd
pro zaměstnavatele s lidmi na překážkách poskytovaly tak, že se o ně
sníží povinné měsíční odvody pojistného (v těch měsících, pro které
nebudou odvody zrušeny nebo odloženy)

27%

Aby zavedla zvláštní příspěvek pro statutární zástupce podnikajících
právnických osob a pro OSVČ, který by zmírnil výpadek v osobních
příjmech

27%

Aby plošně zrušila nejenom červnovou, ale i další zálohu/zálohy na daň
příjmů za rok 2020

26%

Aby se zvýšily individuální limity výše příspěvků státu v rámci
kompenzačního programu náhrad mezd pro zaměstnavatele s lidmi na
překážkách

26%

Aby zmrazila na několik měsíců splácení bankovních úvěrů poskytnutých
podnikatelům již dříve

20%

Aby zajistila, že odevzdání přehledů o příjmech a výdajích pro OSSZ a
zdravotní pojišťovnu bude možné ke stejnému pozdějšímu datu (3. 8.
2020).

13%

Jiné opatření

13%

Zdroj: Hospodářská komora ČR - šetření "Koronavirus: poslední vývoj", březen 2020,
1387 respondentů
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