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Anketa HK ČR: „Podpora nejohroženějších oborů“ 
Vyhodnocení 

16. února 2021 
 

 

Zdroj dat 

Hospodářská komora ČR (dále jen „HK ČR“) vedla od 12. do 16. února 2021 anketu 

s názvem „Podpora nejohroženějších oborů“. Cílem ankety bylo zjistit současnou 

situaci firem ze sektorů ekonomiky, které jsou nejvíce zasaženy mimořádnými 

opatřeními vlády v souvislosti s onemocněním covid-19, a jejich názor na vznikající 

univerzální kompenzační program z dílny ministerstva průmyslu a obchodu. 

Celkem na bleskovou anketu odpovědělo 1274 respondentů z 8 vybraných 

začleněných i spolupracujících společenstev nejvíce postižených dopady 

koronavirové epidemie. Jedná se o hotely, restaurace, fitness centra, obchody, 

prádelny, čistírny, pořadatele veletrhů a konferencí a další. Na anketu odpovídaly 

mikro, malé, střední, ale i velké podniky. 

Vyhodnocení 

Na anketu v naprosté většině odpovídaly firmy, které přežily koronavirovou krizi až 

dosud. Jedná se tedy o podniky, které dobře hospodařily, zvládly se přizpůsobit a 

udržely se téměř rok i přes to, že jejich činnost byla většinu z posledních 12 měsíců 

významně omezena nebo zcela zakázána. Pokud nedojde k uvolnění restriktivních 

opatření, z téměř 1300 respondentů jich pětinu (20 %) čekají nejpozději v horizontu 

měsíce vážné existenční problémy spojené s ukončením podnikání, příp. s 

insolvencí. Většina – celkem 60 % respondentů – uvedla, že jejich firma je schopna 

se udržet na trhu nejdéle 3 měsíce. (graf č. 1) 

Dvě třetiny (65 %) respondentů uvedly, že současné krizové programy podpory 

vlády pokrývají do 30 % jejich celkových nákladů včetně mzdových nákladů. Přitom 

desetina (9 %) dokonce nedostává vůbec nic, i když tyto firmy byly koronavirovou 

krizí poškozeny. Náklady, které nepokrývá pomoc státu, musí podnikatelé hradit 

především z úvěrů, protože rezervy a úspory již byli nuceni rozpustit v průběhu jara a 

podzimu loňského roku. (graf č. 2) 

Co se týká konstrukce chystaného univerzálního vládního programu, naprostá 

většina (78 %) respondentů se přiklonila k tomu, aby byl založen na nějakém 

obratovém kritériu. Kompenzace odvozené z nákladů jsou považovány za méně 

spravedlivé – pro tu či onu formu se vyjádřilo výrazně méně firem (14 %). Forma 
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kompenzace prosazovaná vládou a založená na kritériu počtu zaměstnanců získala 

zcela marginální podporu účastníků ankety (2 %). 

Většina respondentů (57 %) se domnívá, že funkční, spravedlivý a univerzální 

podpůrný program by měl být založen na určitém procentu z obratu dosaženého 

v předkrizové době. Přípustná je i varianta pomoci odvozená od poklesu obratu (mezi 

srovnatelným krizovým obdobím a předkrizovým obdobím), pro kterou se vyjádřilo 

19 % účastníků ankety. 
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