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Všichni jsme svědky dynamicky se měnící situace související s koronavirem a zavedením
určitých omezení, která ovlivňují mnoho oblastí našeho života, a to včetně práce. Důsledky 
již pociťují odvětví dopravy, cestovního ruchu a pořádání eventů. První úder dostala doprava, 
nejprve ta mezinárodní a později i domácí. Podnikání spojené s eventy a kulturou prakticky 
zamrzlo – zrušeny byly koncerty, sportovní akce, přehlídky, veletrhy či konference. Také velká 
část odvětví obchodu a stravování byla výrazně postižena - především kvůli uzavření restaurací, 
obchodů a nákupních center.

Kromě přímo ovlivněných odvětví (jako cestovní ruch, obchod) se dostávají do problémů výrobní 
závody. Z bezpečnostních důvodů zavřeli provoz výrobci automobilů, což paralyzovalo celou 
síť subdodavatelů. Zároveň s tím některé výrobní závody musely utlumit svou činnost, protože 
jejich dodavatelé ze zahraničí, zejména z Itálie a Číny, nebyli schopni splnit dodávky součástek.
Pokud nedojde k obnovení výrobních a logistických řetězců napříč globalizovanou ekonomikou, 
dá se očekávat daleko vleklejší průběh krize napříč všemi výrobními sektory – režim globálních 
dodávek “just in time”, který funguje v dobách klidu, ukázal v této situaci nesmírnou zranitelnost.

V oborech, kde je to možné, zaměstnavatelé hromadně zavádějí práci na dálku a procesy 
přenášejí na specializované online platformy. Lidé odpovědní za řízení firem předpovídají možné 
důsledky koronaviru, které pocítí jejich podnikání. Z našeho průzkumu vyplývá, že zástupci 
firem se nejvíce bojí snížení poptávky po produktu či službě – deklaruje 66 % respondentů. 
Dalšími ukazateli jsou snížení zaměstnanosti (43 %) a problémy s likviditou (22 %).

 PODNIKÁNÍ V OBDOBÍ
KORONAVIRU

V prezentované zprávě jsme mimo jiné analyzovali:

• Jaké procento zaměstanců v poslední době pracuje na dálku ve Vaší firmě?
• Jaké překážky bránily zavedení práce na dálku?
• Myslíte si, že současná situace způsobená koronavirem ovlivní dlouhodobě stav Vaší 

firmy?
• Myslíte si, že Vaše firma přežije pandemii COVID-19?

Přejeme Vám příjemné čtení,
Tým Devire
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Jak vyplývá z provedeného průzkumu, až 43 % českých firem narazilo na 
překážky, které znemožnily zavedení práce na dálku. Z toho 12 % tuto 
možnost vůbec nemělo a 31 % z nich to udělalo jen částečně.

Dobrou zprávou je, že 57 % firem poskytlo prostředky a možnost vzdálené práce svým  zaměstnancům. 
V těchto firmách pracuje z domova v průměru 52 % zaměstnanců.

Je Česko připraveno na 
práci na dálku?

Odvětví, která zavedla práci 
na dálku:

ANO

57%

NE

12%

ČÁSTEČNĚ

31%

Převedla Vaše firma práci na dálku v rámci preventivních opatření proti šíření koronaviru?

ANO, ALE JEN 
ČÁSTEČNĚ

42%

ANO

33%

NE

25%

Nabídla Vaše firma již dříve možnost pracovat na dálku?

Dosud 33 % firem umožňovalo pracovat na dálku, přičemž 67 % firem dosud plně nenabízelo, k 
takovému kroku se rozhodly po vypuknutí pandemie COVID-19.

Odvětví, která nezavedla práci 
na dálku:

V PRŮMĚRU 52 % ZAMĚSTNANCŮ 
PRACUJE VZDÁLENĚ.

79%
IT a Telekomunikace

75%
Bankovnictví

66%
Prodej a obchod

45%
Zákaznický servis

35%
Auto-moto

38%
Strojírenství

30%
Doprava, doručování 
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Proč firmy nezavádějí 
práci na dálku?
Hlavní překážky
Hlavní bariérou, která firmám brání v provozu na dálku, je povaha vykonávaných činností - 72 %. Zhruba v 
každé třetí firmě naopak chybělo elektronické vybavení (např. laptopy) pro všechny zaměstnance.

Třetí nejčastěji uváděnou bariérou je rozhodnutí vedení, které nevěří, že by práce na dálku mohla fungovat 
hladce. Uvedlo to 10 % dotázaných v odpovědích „Ostatní”.

Charakter vykonávaných 
činností neumožňuje 
výkon práce na dálku 72%

Nedostatek elektronických 
zařízení (např. laptopy) 

pro všechny zaměstnance 22%

3%
Nezabezpečené VPN 

připojení dostupné 
zaměstnancům mimo 

firmu

Nedostatek předpisů a 
směrnic pro zajištění práce 

ve formě vzdálené práce  3%

Ostatní 20%
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Vliv koronaviru na 
kondici Vaší firmy 
Managementy firem nemají iluze - koronavirus bude mít negativní dopad na jejich podniky. 61 % 
respondentů  průzkumu si myslí, že současná situace způsobená koronavirem negativně ovlivní 
kondici jejich firmy.

Myslíte si, že současná situace způsobená koronavirem ovlivní dlouhodobě stav Vaší firmy?

Obory, kde zaměstnavatelé     
očekávají negativní dopady            
koronaviru:
Doprava, expedice a logistika patří mezi odvětví, která uvedla, že koronavirus negativně ovlivní kondici 
jejich firem.

61%

ANO, NEGATIVNĚ NEVÍM

24%

ANO,   POZITIVNĚ

8%

NEDOTKNE SE NÁS 
TO VŮBEC

7%

95%
Cestovní ruch 

38%
Farmacie

87%
Strojírenství

75%
Prodej a maloobchod

72%
Bankovnictví a Finance

66%
IT a Telekomunikace

64%
Auto-moto

58%
Marketing, Reklama, Digital & Media 

62%
Doprava a Logistika 

46%
Stavebnictví

48%
FMCG

52%
Administrativa 

41%
Centra sdílených služeb, Zákaznický servis
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Předpokládáné škody  
v podnikání
Z průzkumu vyplývá, že firmy nejvíce očekávají snížení poptávky po produktu či službě - uvádí tak  
65 % dotázaných. 

Nevyhnutelné se zdá být i snížení počtu zaměstnanců. což přiznává téměř polovina manažerů  
firem - 45 %. 

Nejméně se očekává propouštení v odvětví stavebnictví a nemovitostí. Zaměstnavatelé uvádí, 
že situace způsobená koronavirem může vést pozdějí k snížení zaměstnanosti v oblasti IT  
a telekomunikace.

Příznivou šanci pro svůj podnik vidí jen 8 % zaměstnavatelů, kteří uvedli, že aktuální situace jejich 
podnikání ovlivní pozitivně. Největší „boom” zaznamenáváme v e-commerce, protože většina obchodů 
se přesunula do světa online. Prosperují také výrobci dezinfekčních prostředků a ochranných oděvů. 
IT průmyslu se zvyšuje poptávka po zařízeních, službách a softwaru pro práci na dálku.

Snížení poptávky po výrobcích a službách v odvětví: 

Snížení zaměstnanosti se dotkne odvětví:

Jak může současná situace způsobená koronavirem ovlivnit Vaši firmu? 

Podle studie jsou reálnými hrozbami pro firmy také problémy s Cash flow (36 % firem)  
a nemožnost plnit závazky či smlouvy (22 % firem).

ANO

91%

NEDOKÁŽU
TEĎ  ŘÍCT

7%

NE

2%

Myslíte si, že Vaše firma přežije pandemii COVID-19?

Snížení počtu zaměstnanců 43%

24%Ztráta obchodních partnerů

Ohrožení plnění závazků/
smluv 22%

Problém s Cash Flow 36%

Snížení marže 21%

3%Neví

Ostatní (snížení mzdy,snížení úvazků, 
šetření v náboru, nedostatek surovin 

– výpadek ve výrobě) 6%

Změna nákupních zvyklostí 13%

Snížení poptávky po 
výrobcích/službách 66%

65%
Auto - moto

80%
Strojírenství  

66%
Doprava a Logistika

79%
Cestovní ruch, Gastronomie

52%
Výroba

47%
Prodej a maloobchod
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Metodika

Průzkum byl proveden metodou CAWI v březnu 2020 na základě 600 respondentů. Do 
studie bylo zařazeno 33 % specialistů, 26 % odborníků, 19 % manažerů, 12 % ředitelů a 
CEO, 10 % na jiných pozicích. 

Odpovědné oblasti ve firmě:

HR/Talent

27%

21%

15%

11%

8% 8%

6%
4% 3%

Finance

Operation
Sales IT

Produkce

Administrativa

Logistika/Doprava

Marketing
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Devire
Havelská 503/19 
110 00 Praha 1
+420 605 312 691
info@devire.cz
www.devire.cz

Kontakt:

Petr Douda 
Marketing Manager 
pdouda@devire.cz
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