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Studie, která se Vám dostává do rukou, je pátým pokračováním projektu mapujícího krizová období, 
kterými v poslední době naše země prochází.

Původním zaměřením projektu byl pohled na koronavirovou krizi, její vliv na firmy a na to, 
jak se s ní vyrovnávají. Následně ovšem na firmy dolehla tíživá situace zapříčiněná válkou na Ukrajině. 
Ta vyvolala nové problémy, které se začínají mezi firemními zákazníky projevovat.

Aktuální, pátá vlna přináší informace o tom, jak české firmy reagují na ekonomický vývoj posledních měsíců 
a s jakými plány a výhledy vstupují do roku 2023.

Věříme, že Vám na následujících stránkách přinášíme zajímavé čtení, a přáli bychom si, aby bylo přínosné 
pro Vás i Vaše klienty. 

Příjemné čtení a věřme, že bude lépe.

G82, Simply5 a Datařův Průvodce Po Krizích Česka
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JIŽ REALIZOVANÉ VLNY JAK TO BYLO V AKTUÁLNÍ VLNĚ

KOHO A JAK JSME SE PTALI? 

20.4. – 7.5. 2020

1132 respondentů, z toho:

Větší firmy 

(10+ zaměstnanců): N=750,

Menší firmy

(<10 zaměstnanců): N=382.

24.11. – 8.12. 2020

1476 respondentů, z toho:

Větší firmy 

(10+ zaměstnanců): N=1117

Menší firmy

(<10 zaměstnanců): N=359.

15.6. – 30.6. 2021

1080 respondentů, z toho:

Větší firmy 

(10+ zaměstnanců): N=872,

Menší firmy

(<10 zaměstnanců): N=208.

1.4. – 26.4. 2022

929 respondentů, z toho:

Větší firmy 

(10+ zaměstnanců): N=716,

Menší firmy

(<10 zaměstnanců): N=213.

Online dotazování 
- majitelé a manažeři firem.

Respondenty v tomto projektu jsou manažeři 
na vedoucí pozici (v případě malé firmy – ředitel/majitel, 
v případě větší firmy – člen vedení firmy nebo manažer 

klíčových oblastí či oddělení, včetně HR).

Celkový počet rozhovorů N= 921
Větší firmy (10+ zaměstnanců): N=626,

Menší firmy (<10 zaměstnanců): N=295.

Termín dotazování –
od 25.11. do 13.12. 2022 

V grafech jsou většinou zobrazena data za firmy s více než 10 zaměstnanci. 
Výsledky za menší firmy jsou uváděny formou doplňkových grafů či komentářů.
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HLAVNÍ ZPRÁVY
A KOMENTÁŘ 

PARTNERA PROJEKTU
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Svoji současnou situaci hodnotí firmy jako stále dobrou, někdy ovšem spíše ve srovnání s očekávaným 
budoucím ekonomickým propadem.  Horší ekonomické výsledky v nadcházejícím období očekává 
minimálně třetina všech firem.

Nadcházející období vyvolává očekávání výraznějších dopadů. U covidové pandemie šlo v podstatných ohledech doufat 
v návrat k normálu po jejím odeznění či zkrocení. Současná krize bude mít podle firem na business hlubší, 
transformační dopady - posílí jen některé a nezanedbatelnou část podniků může zasáhnout fatálně. 

Bazální nejistotu související s výrazným inflačním skokem doplňuje očekávání rostoucích cen či výpadků 
v dostupnosti strategických vstupů, včetně (kvalifikovanější) pracovní síly.

Firmy plánují v dané situaci kompenzovat rostoucí náklady a zhoršené výsledky především hlubší digitalizací procesů a 
efektivnější prací se zásobami a úsporami na energiích, režijních nákladech, marketingu, softwaru, atd. Chtějí také 
zapracovat na hledání nových příležitostí a odbytišť a větší připoutanosti zaměstnanců. 

Extenzivnější náborové plány pomalu chladnou a otevírají trochu více prostoru pro flexibilitu pracovních vztahů. Od 
poslední businessové vlny Průvodce evidujeme výrazně větší podíl firem, které omezily nebo zastavily hledání nových 
zaměstnanců, současně roste otevřenost krátkodobým pracovním vztahům, částečným úvazkům a dalším 
alternativám. 

Pohled malých a větších firem specificky na dopady válečného konfliktu v Ukrajině se začínají diferencovat. 
Větší inklinují k tomu vnímat krizi už více "ekonomicky" a vliv pokračujícího konfliktu už do budoucna neakcentují. 
Ty menší častěji stále očekávají vážnější a fundamentálnější dopady.

HLAVNÍ ZÁVĚRY
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KOMENTÁŘ PARTNERA 
K PÁTÉ VLNĚ PROJEKTU

Výsledky páté vlny Datařova průvodce po krizích přinášejí poměrně zásadní zjištění o zvyšující 
se odolnosti a adaptabilitě českých firem a organizací, navzdory zhoršujícím se dopadům 
energetické krize a zesílených inflačních tlaků v důsledku pokračující agresivní války Ruska 
proti Ukrajině.

Zejména velmi rychlé zdražování cen vstupů, především energií a materiálu, při souběžné 
snižující se spotřebě domácností a odběratelů z řad menších firem, vede k již patrnému 
mírnému ochlazení na celém trhu, včetně pracovního. Vedle probíhající války, jež je pro nás 
zcela prvořadou negativní okolností, vývoj na českém trhu již ovlivňuje také nová exploze 
případů Covidu-19 v Číně, v důsledku čehož dochází k dalšímu narušení celosvětových 
dodavatelsko-odběratelských řetězců. 

Souběh všech negativních okolností ve světě vede ke zpomalení výkonu většiny ekonomik, z 
nichž zhruba polovina již prochází - nebo brzy začne procházet - přinejmenším mírnou recesí. 

I přesto lze ve výsledcích aktuální vlny šetření mezi českými zaměstnavateli najít řadu pozitivních 
zpráv, z nichž vybírám na následujících stranách tři nejdůležitější.
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KOMENTÁŘ PARTNERA 
K PÁTÉ VLNĚ PROJEKTU

Bezmála polovina firem a organizací (s více než 10 zaměstnanci) hodnotí svou současnou ekonomickou situaci jako výbornou (10 %), nebo velmi dobrou (39 %). 
Dalších takřka 40 % deklaruje svou kondici jako “dobrou, ale s výhradami”, zatímco jen 12 % už nyní čelí vážným obtížím. 

A obdobně pozitivně větší část firem hledí také do budoucna, navzdory tomu, že pro bezmála 40 % z nich jsou dopady probíhající krize vážné/zásadní. 
Poměrně příznivé je v tomto směru hodnocení také v řadách mikrofirem (do 10 zaměstnanců) - přestože je oproti větším zaměstnavatelům jejich hodnocení 
o něco méně optimistické, zůstává i nyní výrazně lepší než v 1. polovině roku 2020, při začátku pandemie Covidu-19 a prvních tvrdých dopadech 
bezpečnostních a zdravotních opatření. 

Zároveň s takto poměrně dobře hodnocenou ekonomickou kondicí firem jde ruku v ruce také jejich deklarovaná vysoká míra pokračujících investic zejména 
do digitalizace, využívání online nástrojů pro spolupráci a vzdělávání, potažmo do zkvalitňování vnitrofiremní kultury, způsobů řízení, potažmo komunikace. 

Navzdory nynější o dost častější potřebě vytváření finančních rezerv a lepšího hospodaření se skladovými zásobami (oproti předchozím vlnám průzkumu) 
je z mého pohledu vyloženě pozitivním faktem také to, že ve zvažovaných úsporách firem stále převládá snaha vyhnout se přímým úsporám “na lidech” 
(zaměstnancích a spolupracovnících), včetně jejich mezd, investic do dalšího rozvoje lidského kapitálu atp. 

Na druhou stranu je nutno říci, že v obou těchto aspektech (ekonomická kondice firem i jejich plánované investice vs. zvažované úspory) je hodnocení výrazně 
vychýleno faktem, že jde o tzv. “statistiku přeživších”. Zatímco ke konci roku 2019 (před pandemií) v ČR působilo více než 160 tisíc podnikatelů se zaměstnanci, 
během pandemie jejich počet klesl až na 130 tisíc - a v roce 2022 jen velmi pomalu zotavoval v řádu nízkých jednotek tisíc. Zejména mikrofirmy byly zasaženy 
extrémně tvrdě - a řada z nich již na trhu zcela skončila. Zbylé firmy procházejí náročnými okolnostmi výrazně otužené, se zvyšující se schopností adaptovat se 
na další změny a nové negativní vlivy. Důsledky pak zcela jasně vidíme i na pracovním trhu: v 3. čtvrtletí roku 2022 kulminovala míra zaměstnanosti na 
historicky rekordní hodnotě 75,9 %, přičemž podíl nezaměstnaných navzdory mírnému zpomalení na trhu rostl až do zimy jen velmi pomalu na prosincových 
3,7 % - což je v evropském i světovém srovnání stále extrémně nízká hodnota.

Důležitá zpráva 1
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KOMENTÁŘ PARTNERA 
K PÁTÉ VLNĚ PROJEKTU

Většina (79 %) ze zaměstnavatelů oslovených v průzkumu pokračuje v náboru, i když v tomto směru je již vidět mírné zpomalení - a to jak ve srovnání s daty 
z předchozí vlny měření, tak například při pohledu na vývoj počtu obsazovaných pozic na největších pracovních portálech jako Jobs.cz, nebo Prace.cz. 

Po bezprecedentním oživení poptávky zaměstnavatelů po posilách v 2. polovině roku 2021 (po odeznění dopadů posledního tvrdého lockdownu) a především 
v 1. polovině 2022, kdy počty otevřených pracovních příležitostí lámaly historické rekordy a ve srovnání s “běžným” rokem 2019 byly až o třetinu vyšší, došlo 
od srpna do konce roku 2022 k citelnému zpomalení (meziroční pokles počtu obsazených pozic od září do prosince na úrovni 15 - 20 %). 

Ovšem zatím jde spíše o jistou racionalizaci v náboru, v důsledku větší opatrnosti části zaměstnavatelů; v počtu otevřených příležitostí se nyní trh víceméně 
vrátil na úroveň z přelomu roku 2019/počátku 2020. 

Pozoruhodné je, že 45 % firem a organizací (s více než 10 zaměstnanci) oslovených pro sběr dat v aktuální vlně Datařova průvodce očekává pro letošní rok 
zvýšení celkového počtu zaměstnanců, jen 12 % pokles. V řadách mikrofirem je situace výrazně jiná - 8 % očekává růst, 5 % pokles. V tomto případně však 
bude výrazný optimismus v řadách respondentů dán také metodou sběru, která vedla k častějšímu zastoupení aktivních zaměstnavatelů (z řad těch, kteří v 
posledním roce obsazovali alespoň 1 novou pracovní pozici). V souběžném dotazníkovém šetření MPSV (ve kterém byla valná část otázek po vzájemné 
konzultaci zcela identická - pro možnost srovnání), realizovaném formou dotazování přes datové schránky, do něhož se zapojilo přes 40 tisíc zaměstnavatelů 
(disproporčně častěji z řad mikrofirem - přes 24 tisíc), bylo hodnocení vyhlídek co do personálních kapacit výrazně vyrovnanější: za všechny respondenty 
necelých 8 % očekávalo další růst počtu zaměstnanců, 9 % pokles. Z řad firem nad 250 lidí další růst počtu kolegů očekávalo 23 %, pokles 19 %. 

Přesto i z tohoto souběžného průzkumu je zcela jasně patrná hlavní, veskrze pozitivní zpráva: ani přes pokračující negativní vlivy v ekonomice zatím na českém 
pracovním trhu nedochází k žádným dramatickým obtížím, hromadným propouštěním, nebo k výraznému omezení náboru (včetně náhrad za odchody 
zaměstnanců). 

Důležitá zpráva 2
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KOMENTÁŘ PARTNERA 
K PÁTÉ VLNĚ PROJEKTU

I když v některých profesích a typech činností - například v administrativě, nebo v části obecných dělnických a provozních pozic - jsou nyní lidé častěji 
ohroženi ztrátou zaměstnání (zatím především při neprodlužování části smluv na dobu určitou, potažmo ukončení DPP/DPČ) a zároveň to následně mohou 
mít při hledání nové práce obtížnější než dříve, převážnou většinu zaměstnavatelů i nadále trápí výrazný nedostatek lidí s vhodnou kvalifikací na pozicích 
specialistů. 

Ostatně, hned po růstu cen energií (75 %) a zdražování surovin, služeb nebo komponent (71 %) jde o třetí aktuálně nejčastěji (66 %) firmami uváděné 
ohrožení. Nutno podotknout, že i v případě výraznějšího zpomalení české ekonomiky nedostatek kvalifikovaných specialistů s největší pravděpodobností 
přetrvá. Je totiž dlouhodobý a strukturální, daný především demografickým tlakem (rychle stárnoucí populace + na pracovní trh nyní začínají přicházet 
nejslabší populační ročníky), spolu s relativně nízkými náklady na práci vs. vysoké hodnoty produkce v ČR. Právě z obou uvedených důvodů nelze příliš 
očekávat, že by ani při hlubší či delší recesi naší ekonomiky došlo k dramatickému nárůstu (dlouhodobé) nezaměstnanosti. 

Na druhou stranu, pro tu část lidí, která bude zasažena ztrátou práce v méně perspektivních profesích, budou o to důležitější nástroje aktivní politiky 
zaměstnanosti: rekvalifikace, či postupné doplňování a zvyšování kvalifikace - ať už ze strany veřejných, neziskových či komerčních poskytovatelů. 

A pro konkurenceschopnost zaměstnavatelů začne být zcela klíčové, jak budou schopni takto doškolené lidi přijímat, začlenit a dát jim prostor získat zbytek 
potřebných dovedností a znalostí přímo v praxi. Jedním z klíčových nástrojů do dalších let ve firmách jednoznačně budou praxe a stáže pro nováčky v dané 
profesi/oboru - a to bez ohledu na jejich věk. Ruku v ruce s pokračujícími investicemi do průběžného firemního vzdělávání všech zaměstnanců.

Důležitá zpráva 2
pokračování
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KOMENTÁŘ PARTNERA 
K PÁTÉ VLNĚ PROJEKTU

Třetí zásadní oblastí, pro níž se většina dostupných zdrojů dat, včetně páté vlny Datařova průvodce a souběžného šetření MPSV mezi zaměstnavateli, shoduje, 
je oblast změny mezd. Plné dvě třetiny (64 %) firem a organizací s více než 10 zaměstnanci plánují v roce 2023 mzdy zvyšovat - proti předchozím vlnám měření 
také častěji rychlejším tempem (nejběžněji o 6 - 10 %), a to většinou buď plošně všem (80 %), případně zejména specialistům (17 %). 

Zároveň podstatná část z větších zaměstnavatelů svým kolegům již poskytla (20 %), nebo plánuje poskytnout (28 %) mimořádný příspěvek zohledňující 
extrémně vysokou míru inflace (v 2. polovině 2022 meziročně +15 až 17 %). 

I když jsou v řadách mikrofirem jak ochota, tak možnosti rychlejšího zvyšování mezd či kompenzací inflace formou mimořádných příspěvků více omezené, i 
zde tuto tendenci jasně pozorujeme. Je to jeden z dalších významných střípků dokládajících výraznou snahu firem udržet si zaměstnance a zároveň jim 
alespoň trochu pomoci ulevit od bezprecedentně rostoucích životních nákladů při snižujících se disponibilních příjmech (meziroční pokles reálných mezd o 10 
% v 2. i 3. čtvrtletí 2022). 

Ostatně, dvěma z nejdůležitějších opatření, která by zaměstnavatelé nyní ze strany vlády za aktuálních okolností uvítali, je a) snížení zdanění nízkopříjmových 
zaměstnanců a b) navýšení limitních částek pro odvody u DPP a DPČ (spojené s registrací všech dohod). Obě tato opatření by mohla pomoci výrazně zlepšit 
situaci lidí s podprůměrnými příjmy, z nichž podstatná část se nyní dostává do vážných finančních potíží. A z pohledu zaměstnavatelů by takové kroky mohly 
pomoci snížit tlak na ještě rychlejší tempo zvyšování mezd, které je v současné situaci pro část firem a organizací (zejména v energeticky náročných odvětvích, 
potažmo v části služeb) již stěží únosné.

Důležitá zpráva 3
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KOMENTÁŘ PARTNERA 
K PÁTÉ VLNĚ PROJEKTU

Při zhodnocení nejdůležitějších dopadů probíhajících zásadních událostí a změn je zcela jasně 

patrné, že procházíme velmi náročným, bezprecedentně transformačním obdobím, které trvá již 

bezmála tři roky – a bude pravděpodobně pokračovat i po zbytek dekády. 

I když to pro nemalou část firem i lidí nejspíše bude velmi náročné - a leckdy i bolestivé -

i nejčerstvější dostupná data dokládají, že se postupně v probíhajících krizích zvládáme 

adaptovat čím dál tím lépe a efektivněji. A to je do budoucna pro jednotlivé firmy, organizace 

i celou českou společnost velmi dobrá zpráva.

Tomáš Ervín Dombrovský, analytik pracovního trhu, LMC
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JAK HODNOTÍME 
KRIZOVÁ OBDOBÍ
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OTÁZKY
K TÉTO
KAPITOLE

Jak hodnotí aktuální celkovou ekonomickou situaci firmy?

Mají firmy potíže se splácením závazků? 

Jaký očekáváte hospodářský výsledek v příštím roce?

1

2

3

Jak vážné důsledky mají/ budou mít dopady současných a nedávných krizí?5

Za jak dlouho se začnou zákazníci a obchodní partneři chovat 
a rozhodovat podobně, jako tomu bylo před rokem 2020?4

Vyjdou z aktuální situace firmy oslabené nebo naopak posílené?6

Jak firmu ohrožují změny v jednotlivých oblastech?7
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E1.  Jak hodnotíte aktuální celkovou ekonomickou situaci vaší firmy?
C10. Má vaše firma potíže se splácením závazků? Případně, kdy si myslíte, že takové potíže nastanou?

10 %

39 %

39 %

1 %

11 %

HODNOCENÍ AKTUÁLNÍ 
EKONOMICKÉ SITUACE FIRMY 

Velmi dobrá

Dobrá, ale s výhradami

Velmi špatná

Spíše špatná

Výborná

MAJÍ POTÍŽE SE SPLÁCENÍM ZÁVAZKŮ? 

10 % mají již nyní

+ 9% očekávají je

ZATÍM DOBRÝ
Svoji současnou ekonomickou situaci hodnotí větší firmy převážně dobře. 
Vážnější problémy uvádí jedna firma z deseti a stejná část firem pociťuje 
problémy se splácením závazků. 
Mezi menšími firmami je vnímání aktuální hospodářské situace o dost horší.

Jak to vidí malé firmy (<10 zam.)

23 %36 %
velmi + spíše špatnávýborná + velmi dobrá

Jak to vidí malé firmy (<10 zam.)

11 % +12 %
již mají očekávají je

Firmy (10+ zam.), které mají potíže 
se splácením, hodnotí aktuální 

ekonomickou situaci jako špatnou 
ve 42%, dalších 47% jako dobrou s 

výhradami.
Častěji je najdeme v relativně 

menších (do 100 zaměstnanců) 
mimopražských firmách.
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C20. Jaký očekáváte hospodářský výsledek vaší firmy v  příštím roce?
B6. Za jak dlouho se podle Vás začnou vaši zákazníci a obchodní partneři chovat a rozhodovat podobně, jako tomu bylo před rokem 2020?/

30 %

Zlepšení

39 % Nezmění se

31 %

Zhoršení

… ALE BUDE HŮŘ 
Zhoršení hospodářského výsledku očekává do budoucna třetina firem (velkých 
i malých, ale mezi těmi malými je výrazně menší podíl optimistů očekávajících 
zlepšení) – častěji jde o firmy z Moravy. S tím souvisí i značná skepse v 
očekáváních návratu předkrizové poptávky (to platí pro větší i malé firmy).  

OČEKÁVANÝ HOSPODÁŘSKÝ 
VÝSLEDEK V PŘÍŠTÍM ROCE 

KDY SE BUDOU ZÁKAZNÍCI A OBCHODNÍ 
PARTNEŘI CHOVAT JAKO PŘED 2020 (v %)

13

11

45

30

Hned nebo do měsíce

Do půl roku

Za 1-2 roky

Nikdy
Jak to vidí malé firmy (<10 zam.)

37 % 16 %
zhoršení zlepšení

Firmy (10+ zam.), které čekají zlepšení/ zhoršení:

10-99 zam. : 35%/ 28%
100+ zam.: 26%/ 33%

Praha: 33%/ 25%
Čechy: 29%/ 32%

Morava: 26%/ 38%
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posílípoškodí
13 %

FIRMY OČEKÁVAJÍ
VELKÉ SÍTO

Obavy firem jsou větší než v horkém období prvních lockdownů. Ze současné 
krize se už zřejmě nepůjde „vyléčit“. Její dopady budou podstatné, pro 
mnoho firem bude představovat významnou transformaci. Nicméně 
v konečném vyznění jsou větší firmy stále spíše optimisté – významné 
poškození očekává 13% z nich, posílení necelá třetina.

Hodnocení na škále 0-10; 0-3 (BottomBox) a 7-10 (TopBox)

NAŠI FIRMU TYTO KRIZE …

31 %

žádné, malévážné, zásadní

JAK VÁŽNÉ DOPADY BUDOU MÍT SOUČASNÉ/ NEDÁVNÉ KRIZE?

38 % 18 %

33

39
50 55

18
34

25 20 15

38

IV/2020 XI/2020 VI/2021 IV/2022 XII/2022

22

34
43 38 3127

16
8 11 13

IV/2020 XI/2020 VI/2021 IV/2022 XII/2022

B1. Jak vážné důsledky podle Vás mají/ budou mít dopady současných a nedávných krizí (zdražování, inflace, boje na Ukrajině, energetická krize, covid, …) na vaši firmu, její podnikání a stabilitu? (škála 0 – 10)       
B2. Jak vidíte pravděpodobnost, že současnou situaci vaše firma přežije, vyjde z ní oslabená nebo naopak posílená? (škála 0 – 10) 

Jak to vidí malé firmy (<10 zam.)

10 11 19 17 9

41
34 23 22 26

IV/2020 XI/2020 VI/2021 IV/2022 XII/2022

Jak to vidí malé firmy (<10 zam.)

22
29

38 46

18

48 45

36
24

44

IV/2020 XI/2020 VI/2021 IV/2022 XII/2022
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32

24

26

21

12

16

11

9

6

9

2

75

71

66

59

58

50

42

42

32

31

13

Ceny energií

Zdražování surovin, služeb nebo komponent

Nedostatek kvalifikovaných pracovníků

Snížení odbytu / nižší poptávka z důvodu obecného šetření

Požadavky zaměstnanců na zvýšení platu

Nedostatek surovin, služeb nebo komponent

Nejistota související s vládními opatřeními

Platební neschopnost odběratelů

Zvyšování administrativy

Nedostatek nízkokvalifikovaných pracovníků

Nejistota délky pobytu ukrajinských pracovníků
velmi ohrožuje

spíše ohrožuje

CO FIRMY AKTUÁLNĚ OHROŽUJE (v %)

INFLACI PŘIFOUKNOU 
VSTUPY I LIDI

Ceny energií, surovin a dalších vstupů jsou spolu se snížením odbytu vlivem 
obecného šetření hlavními pákami očekávaných „kleští“ pro velké i malé 
firmy. U těch velkých razantně prohlubuje problémy ještě nedostatek  
kvalifikovaných pracovníků spolu s jejich rostoucími mzdovými požadavky. 

MP05. Jak vaši firmu ohrožují změny v následujících oblastech?

Co ohrožuje malé firmy (<10 zam.)

69

60

23

61

27

32

48

39

31

13

11
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61

55

53

48

46

46

46

43

43

41

32

31

27

26

26

37

33

30

38

43

44

44

50

50

12

19

21

15

21

24

16

14

13

15

18

19

Zajištění dodávek plynu pro spotřebitele v ČR

Zastropování elektřiny na 2023 u nízkého napětí pro všechny odběratele

Zastropování cen plynu na rok 2023

Odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje energie

Zastropování elektřiny na 2023 u (velmi) vysokého napětí pro vybrané odběratele

Snížení DPH na pohonné hmoty

Dotace určené na úspory energií

Kontraktační povinnost dodavatelů poslední instance

Dotace na komplexní úsporné projekty

Dotace z výzvy Fotovoltaické systémy s/bez akumulace z Národního plánu obnovy

Bezúročné půjčky (OSVČ a malé a střední podniky)

Podpora na výstavbu větrných elektráren

dobře neví špatně

HODNOCENÍ OPATŘENÍ VLÁDY (v %)

VLÁDNÍ OPATŘENÍ 
SE CENÍ. 

NE O VŠECH SE VÍ. 

Zajištění dodávek plynu a zastropování energetických cen jsou z pohledu 
firem nastaveny dobře, v podstatě bez ohledu na velikost. I u ostatních 
opatření převládá pozitivní názor. 
Povědomí o některých opatřeních je ale nízké nebo je firmy v současnosti 
nedokážou zhodnotit. 

MP03. Vláda ČR představila některá opatření na zmírnění dopadů krize.  Jak jsou z vašeho pohledu (za vaši firmu/zaměstnavatele) tato opatření nastavená?

Jak to vidí malé firmy (<10 zam.)

dobře špatně

54 21

50 29

49 27

54 18

42 27

45 35

40 28

38 23

34 25

33 27

41 25

35 26
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57

56

45

41

29

22

19

11

14

23

23

31

32

32

32

30

32

36

40

46

49

Snížení zdanění nízkopříjmových zaměstnanců

Navýšení limitních částek pro odvody u DPP a DPČ, spojené s registrací všech
dohod, včetně nezpojistněných

Zastropování cen plynu a elektřiny pro velké firmy (nad 250 zaměstnanců a obrat
nad 1,25 mld. Kč)

Kurzarbeit v případě nedostatku plynu (zkrácená práce s možností firem čerpat
státní příspěvek na mzdu zaměstnance)

Kurzarbeit v případě jiných důvodů než je nedostatek plynu, ale pokud budete v
zisku, vrátíte státu 30 % příspěvku

Kurzarbeit v případě jiných důvodů než je nedostatek plynu, ale pokud budete v
zisku, vrátíte státu 50 % příspěvku

Kurzarbeit v případě jiných důvodů než je nedostatek plynu, ale pokud budete v
zisku, vrátíte státu 80 % příspěvku

ano neví ne

POMOHLA BY NÁSLEDUJÍCÍ OPATŘENÍ VLÁDY (v %)

DALŠÍ ÚLEVY? ANO. 
KURZARBEIT 
POLARIZUJE. 

Nejvíce firem by uvítalo snížení daně a navýšení limitů pro odvody 
u DPP a DPČ – tady firmy státu ukazují možnou cestu cílené podpory jak 
firmám, tak i potřebným osobám. Kurzarbeit (zejména v případě vracení 
části příspěvku) vítá i odmítá zhruba stejná část podniků. 

MP04. Pomohla by vaší firmě následující opatření, o kterých se ve veřejném prostoru diskutuje? 

Jak to vidí malé firmy (<10 zam.)

ano ne

35 46

32 45

24 52

25 54

18 57

13 62

14 61
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A CO KRIZE NA 
UKRAJINĚ?
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OTÁZKY
K TÉTO
KAPITOLE

Jaké dopady má situace okolo Ukrajiny na firmy, jejich podnikání a stabilitu?

Vyjdou ze situace na Ukrajině firmy oslabené nebo naopak posílené?

1

2

Jsou/ budou firmy otevřeny přijímání lidí se statutem uprchlíka? 
Jaké s tím mají zkušenosti? Jaké v tom vidí bariéry.

3



Datařův průvodce po pandemii FIRMY 5.0  / 23

posílípoškodí

žádné, malé

15 %

OBAVY FIREM 
MÍRNĚ USTUPUJÍ

U5. Jak vážné dopady má/ bude podle vás mít situace okolo války na Ukrajině na vaši firmu, její podnikání a stabilitu? (škála 0 – 10)       
U6. Podle Vašeho názoru – vyjde ze situace způsobené válkou na Ukrajině vaše firma oslabená nebo naopak posílená? (škála 0 – 10)

Hodnocení na škále 0-10; 0-3 (BottomBox) a 7-10 (TopBox)

NAŠI FIRMU SITUACE NA UKRAJINĚ…

20 %

vážné, zásadní

JAK VÁŽNÉ DOPADY BUDE MÍT SITUACE NA UKRAJINĚ?

26 % 31 %

34 31
29 26

IV/2022 XII/2022

Jak to vidí malé firmy (<10 zam.)

24

3441
33

IV/2022 XII/2022

12

20
23

15

IV/2022 XII/2022

Jak to vidí malé firmy (<10 zam.)

5 6

24
30

IV/2022 XII/2022

Na situaci na Ukrajině jen těžko najdeme něco pozitivního, přesto 
roste podíl těch firem, které předpokládají, že z ní vyjdou posílené. 
Souběžně ustupují obavy z celkových dopadů, a to i u malých firem.

U nich ale zároveň platí, že pokud se forma nějakých dopadů války 
očekává, pak budou závažné.
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MP07.  Zaměstnává vaše firma zahraniční pracovníky?
MP071. Plánujete měnit počty pracovníků z řad uprchlíků z Ukrajiny? 
MP072. Jaké jsou vaše zkušenosti se zaměstnáváním uprchlíků z Ukrajiny? 
MP074. Kde vnímáte největší bariéry při zaměstnávání uprchlíků z Ukrajiny? 

49

36

29

21

6

Zaměstnáváme občany EU
(mimo občany ČR)

Zaměstnáváme občany třetích
zemí (včetně pracovníků z

Ukrajiny bez statutu dočasné…

Zaměstnáváme uprchlíky z
Ukrajiny

Zaměstnáváme pouze občany ČR

Nevím/Nechci odpovědět

Jakou mají zkušenost se zaměstnáváním
uprchlíků z Ukrajiny? (v %)

ZAMĚSTNÁVAJÍ 
ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍKY (v %)

Plánují měnit počty 
uprchlíků z Ukrajiny? (v %)

85 % 9 %

14 % 3 %

NÁRŮST POKLES

66

41

24

21

17

13

12

8

7

Nedostatečná znalost češtiny (příp. jiného
jazyka)

Nejistota setrvání v ČR a ve firmě

Nejasné podmínky pro zaměstnávání
uprchlíků po březnu 2023

Související administrativa

Potíže s potvrzením o kvalifikaci, vzdělání,
zkouškách, praxi

Chybějící potřebné zázemí (ubytování, 
materiální zabezpečení…)

Potíže s potřebným zaškolením či
rekvalifikací

Nespolehlivost pracovníků

Nemožnost umístit malé děti v rozsahu celé
pracovní doby

BARIÉRY PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ 
UPRCHLÍKŮ Z UKRAJINY (v %)

DOBRÁ ZKUŠENOST 
S UPRCHLÍKY 

Naprostá většina firem, která poskytuje pracovní místa válečným 
imigrantům, je s jejich prací spokojena. 
Bariéry nicméně existují – hlavně jazyková bariéra a nejistota ohledně 
setrvání pracovníků v zemi. 

malé firmy (<10 zam.)

3 %

Jak to 
vidí malé 

firmy (<10 zam.)

44

25

13

16

20

13

16

20

3
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NAJÍMAT ANO, 
ALE MÉNĚ

U4. Pokud budete nabízet volná místa, budete otevřeni i přijímání lidí se statutem uprchlíka (kteří mohou mít např. omezenou znalost češtiny)?

Polovina velkých firem je připravena najímat uprchlíky. 
Ochota však v případě ukrajinských občanů klesá, což může souviset s tím, 
že firmy očekávají problémy a růst zaměstnanců plánují spíše na 
specializovaných pozicích.

JSOU PŘIPRAVENY NAJÍMAT UPRCHLÍKY (v %)

33

21

46

ano, všechny uprchlíky bez rozdílu

ano, ale pouze uprchlíky z Ukrajiny

ne

Jak to vidí malé firmy (<10 zam.)

16 %

14 %

69 %

více oproti poslední vlně

méně oproti poslední vlně

-16 -8

+1 -1

Firmy (10+ zam.), které jsou otevřeny 
přijímání uprchlíků právě z Ukrajiny, častěji: 

- podnikají ve Výrobě 
- jedná se o větší firmy s min. 100 zam.
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CO BUDE DÁL?
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OTÁZKY
K TÉTO
KAPITOLE

2

Jaké priority považují nyní za nejdůležitější?

Plánují udělat nějaké dlouhodobější změny na základě této zkušenosti?

1



Datařův průvodce po pandemii FIRMY 5.0  / 28C11. Které z následujících výroků nejlépe vystihují současné priority vaší společnosti, jak se má Vaše firma nyní na trhu chovat? Vyberte 3 nejlepší odpovědi.

Plánům, jak výzvám příštího roku čelit, dominuje hledání úspor 
bez negativních dopadů na business as usual a hledání nových příležitostí.
Malé firmy se spíše soustředí na zachování nebo rozvoj kvality vlastního 
podnikání.

JAKÉ JSOU PRIORITY? (v %)

Být nejlepší ve svém oboru - dosáhnout 
„dokonalosti" v tom, co děláme

Poskytovat nejlepší a nejvlídnější servis 
našim zákazníkům

Poskytovat služby na míru přesně podle 
toho, co zákazník chce nebo potřebuje

Neustále přicházet s novými, 
lepšími výrobky a službami

Poskytovat dobrou kvalitu za rozumnou 
cenu pro široké spektrum zákazníků

Poskytovat jednoduché, cenově 
dostupné výrobky /služby pro každého

Poskytovat služby/výrobky, které mají vždy něco 
navíc (hezčí design, jsou chytřeji vymyšlené apod.)

Udržovat rozsah a kvalitu 
služeb/produktů na stávající úrovni

Úspěšně konkurovat globálním 
značkám/největším hráčům na trhu

Expandovat do dalších regionů, 
oblastí podnikání či na okolní trhy

Být pro zákazníka volbou 
č. 1 v našem oboru

Snižovat náklady na produkty/služby, aniž by to 
ovlivnilo vnímání jejich kvality zákazníkem

PRIORITY DŮLEŽITÉ NYNÍ (zima 2022)

ZM
ĚN

A
 P

R
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R
IT

 (o
p

ro
ti

 ja
ru

 2
0

2
2

)

Co plánují malé firmy (<10 zam.)

OPTIMALIZACE BAU 
A NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI

JSOU PODSTATNÉ A ROSTOUJSOU MÉNĚ PODSTATNÉ, ALE ROSTOU
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52
38
37
32
31
25
22
22
20
18
16
14
11
8
7
6
5
3
7

Větší digitalizace interních procesů ve firmě

Větší důraz na otevřenou vnitrofiremní komunikaci

Zlepšení vztahu zaměstnanců k firmě

Lepší hospodaření se zásobami/skladem

Posílit leadership (schopnosti) manažerů

Vytváření finančních rezerv, kdyby přišel výpadek příjmů

Častější využívání online vzdělávání zaměstnanců

Více investovat do rozvoje dovedností zaměstnanců

Rozšíření záběru našeho podnikání na více oblastí

Častější využívání online pohovorů s uchazeči při náboru zaměstnanců

Častější využívání flexibilnějších forem zaměstnávání lidí (externisté, dohody…

Outsourcing některých činností/procesů

Snížení počtu zaměstnanců, abychom měli menší závazky, kdyby zase přišla…

Zavedení častější práce na dálku

Snížení úvazku u (vybraných) zaměstnanců

Menší závislost na dodavatelích v zahraničí

Hledání investora, který nám pomůže znovunastartovat růst

Přechod ze zaměstnaneckého poměru na OSVČ alespoň u části zaměstnanců

Žádné změny, toto byl ojedinělý případ a pak zase budeme fungovat podobně…

Větší digitalizace interních procesů ve firmě

Větší důraz na otevřenou vnitrofiremní komunikaci

Zlepšení vztahu zaměstnanců k firmě

Lepší hospodaření se zásobami/skladem

Posílit leadership (schopnosti) manažerů

Vytváření finančních rezerv, kdyby přišel výpadek příjmů

Častější využívání online vzdělávání zaměstnanců

Více investovat do rozvoje dovedností zaměstnanců

Rozšíření záběru našeho podnikání na více oblastí

Častější využívání online pohovorů s uchazeči při náboru zaměstnanců

Častější využívání flexibilnějších forem zaměstnávání lidí (externisté, dohody apod.)

Outsourcing některých činností/procesů

Snížení počtu zaměstnanců, abychom měli menší závazky, kdyby zase přišla nějaká krize

Zavedení častější práce na dálku

Snížení úvazku u (vybraných) zaměstnanců

Menší závislost na dodavatelích v zahraničí

Hledání investora, který nám pomůže znovunastartovat růst

Přechod ze zaměstnaneckého poměru na OSVČ alespoň u části zaměstnanců

Žádné změny, toto byl ojedinělý případ a pak zase budeme fungovat podobně jako před krizí

8
4
7
18
3
34
5
6
20
3
8
2
3
6
4
3
5
6
39

DIGITALIZACE A 
MOTIVACE 

C17. Plánuje vaše firma udělat nějaké dlouhodobější změny na základě zkušeností se současnou i nedávnou krizí?

CO PLÁNUJEME ZA DLOUHODOBĚJŠÍ ZMĚNY PO KRIZI? (v %)

V reakci na krizi plánují firmy hlubší digitalizaci interních procesů, zlepšení 
personální práce a leadershipu i chytřejší práci se zásobami. 

U menších firem je nadále hlavním plánem tvorba rezerv; doufají také, že 
přežijí beze změn a "po bouři zase vysvitne slunce".

Co plánují malé firmy (<10 zam.)
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Důležitost vzdálených forem práce ustupuje. K prioritám patří digitalizace 
procesů, práce se zásobami, vnitrofiremní komunikace, ale i snaha o 
kultivaci vztahu zaměstnanců k firmě. Menší firmy hledají zdroje větší 
rezistence vůči otřesům – chtějí vytvářet rezervy, pracovat efektivněji se 
zásobami, případně rozšiřovat záběr podnikání. 

CO PLÁNUJEME ZA DLOUHODOBĚJŠÍ ZMĚNY PO KRIZI? (v %)

Snížení počtu 
zaměstnanců

Přechod na 
OSVČ u části 

zam.

Častější práce na dálku

Častější využívání online 
vzdělávání

Častější využívání 
flexibilnějších 
forem zam.

Častější online pohovory 
s uchazeči

Větší digitalizace 
interních procesů

Rozšíření záběru 
podnikání

Menší závislost na 
dodavatelích v zahraničí

Lepší hospodaření se 
zásobami/skladem

Outsourcing 
některých 
činností

Hledání 
investora

Vytváření finančních 
rezerv

Zlepšení vztahu 
zaměstnanců 

k firmě 

Investice do rozvoje 
dovedností zam.

Posílit leadership 
manažerů

Důraz na  
vnitrofiremní 
komunikaci

PRIORITY DŮLEŽITÉ NYNÍ (zima 2022)

ZM
ĚN

A
 P

R
IO

R
IT

 (o
p
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ru

 2
0

2
2

)

Co plánují malé firmy (<10 zam.)

DIGITALIZACE JE 
O EFEKTIVITĚ, 

NE O PŘÍSTUPU 

JSOU PODSTATNÉ A ROSTOUJSOU MÉNĚ PODSTATNÉ, 
ALE ROSTOU

C17. Plánuje vaše firma udělat nějaké dlouhodobější změny na základě zkušeností se současnou i nedávnou krizí?
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CO SE DĚJE UVNITŘ 
FIREM? 
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OTÁZKY
K TÉTO
KAPITOLE

Hledají do firmy nové pracovníky? Koho a jakou formu práce nabízí?

Jaký vývoj v náboru zaměstnanců předpokládají? Pokles/ růst? Koho? O kolik?

Nabízí / budou nabízet možnost home office? Za jakých podmínek? 

1

2

3

4

Jaký vývoj ve mzdách zaměstnanců předpokládají? Pokles/ růst? Koho? O kolik?
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24

39

17

18

3

ANO, ale méně než před ROKEM

ANO, obdobně jako před ROKEM

ANO, více než před ROKEM

NE, zastavili jsme nábor, teď nehledáme

NE, před ROKEM nehledali a ani
nehledáme

NÁBOROVÝ 
OPTIMISMUS 

CHLADNE

C1. Hledáte nyní k vám do firmy nové pracovníky?

Osm z deseti velkých firem stále hledá nové zaměstnance, tedy jen o něco 
méně než v předchozí vlně. Omezení nebo zastavení náboru ale reportuje už 
42 % (v dubnu 20 %) z nich. 
U malých firem je pokles výrazný – aktuálně hledá nové pracovníky pouze 
13 % dotázaných, tedy jen polovina počtu z předešlé vlny.

HLEDÁME NOVÉ PRACOVNÍKY? (v %)

10

54

21

10

4

ANO, ale méně než před PANDEMIÍ

ANO, obdobně jako před PANDEMIÍ

ANO, více než před PANDEMIÍ

NE, zastavili jsme nábor, teď nehledáme

NE, před PANDEMIÍ nehledali a ani
nehledáme

47

75 86 85 79

IV/2020 XI/2020 VI/2021 IV/2022 XII/2022

Jak to vidí malé firmy (<10 zam.)

10
15

25 26

13

IV/2020 XI/2020 VI/2021 IV/2022 XII/2022

85 %

V DUBNU NYNÍ (V PROSINCI)

79 %

Firmy (10+ zam.), které hledají více/ méně + zastavily nábor:

Praha: 20%/ 34%
Čechy: 13%/ 42%

Morava: 15%/ 49%

Častěji hledají: Výroba
Častěji zastavily nábor: Služby 
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OTEVŘENOST 
FLEXIBILNĚJŠÍM 

ÚVAZKŮM

C1. Hledáte nyní k vám do firmy nové pracovníky?
C2. Jakou formu práce nyní převážně nabízíte?
C1B. Na jaké pozice pracovníky nabíráte?

Firmy, které hledají nové zaměstnance, jsou v porovnání s předchozím 
měřením navíc více otevřeny flexibilnějším možnostem spolupráce, byť 
standardní pracovní poměr na plný úvazek stále výrazně dominuje.

HLEDÁME NYNÍ NOVÉ PRACOVNÍKY? (v %)

8

92

19

23

krátkodobá spolupráce nebo brigáda

pracovní poměr na plný úvazek

pracovní poměr na částečný úvazek

dohoda (DPP, DPČ), externisté

JAKOU FORMU PRÁCE PŘEVÁŽNĚ NABÍZÍME? (v %)

79 %

+2

více oproti poslední vlně

méně oproti poslední vlně

JAKÉ POZICE HLEDAJÍ? (v %)

+1

+4

+4

71

41

27

23

16

specialisté

dělnické/ nekvalifikované pozice

administrativní pracovníci

vedoucí pracovníci

ostatní
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snižování
1 %

snižování
12 %

TLAK NA 
ZVYŠOVÁNÍ MEZD 

Jednoznačně se projevuje očekávání sílícího tlaku na výši mezd. 
Předpokládaný nárůst počtu zaměstnanců je o něco slabší a navíc klesá, 
přesto je stále podstatný. U malých firem je situace výrazně méně bouřlivá. 

OČEKÁVANÝ VÝVOJ 
V POČTU ZAMĚSTNANCŮ

růst
45 %

C26. A jaký vývoj celkového počtu vašich zaměstnanců očekáváte v následujících 12 měsících?
C18. A jaký vývoj ve mzdách zaměstnanců předpokládáte ve vaší firmě v průběhu následujících 12 měsíců?

růst
64 %

OČEKÁVANÝ VÝVOJ 
V OBLASTI MEZD

23

35

57 55
45

27

12 6 5 12

IV/2020 XI/2020 VI/2021 IV/2022 XII/2022

Jak to vidí malé firmy (<10 zam.)

8 12
19 15 8

13 8 2 5 5
IV/2020 XI/2020 VI/2021 IV/2022 XII/2022

15

26
36

55 64

12
6 2 2 1

Jak to vidí malé firmy (<10 zam.)

7
10

16
24

1717
14

3 6 9

IV/2020 XI/2020 VI/2021 IV/2022 XII/2022

Firmy (10+ zam.), které očekávají 
snížení, podnikají častěji ve 
Službách, např. v obchodu.
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snižování
12 %

HLAVNĚ SPECIALISTÉ 
Pětina z firem, které očekávají nárůst počtu zaměstnanců, očekává růst o 
více než 10 %. Největší poptávka bude po specializovaných profesích. 

OČEKÁVANÝ VÝVOJ 
V POČTU ZAMĚSTNANCŮ

růst
45 %

C26. A jaký vývoj celkového počtu vašich zaměstnanců očekáváte v následujících 12 měsících?
C27/C29. Jaký růst/ pokles oproti současnému celkovému počtu zaměstnanců ve firmě očekáváte v následujících 12 měsících?
C28/C30. Jakých zaměstnanců se zvyšování/ snižování počtu bude týkat?
C31. Z jakého důvodu očekáváte, že dojde ke snížení celkového počtu zaměstnanců ve vaší firmě?

45

33

12

6

2

1

do 5 %

6 % až 10 %

11 % až 15 %

16 % až 25 %

26 % až 50 %

více než 50 %

Jaký je předpoklad 
růstu zaměstnanců celkem

22 %

9

62

38

15

12

12

vedoucí pracovníci

specialisté

dělnické/ nekvalifikované pozice

administrativní pracovníci

ostatní

plošně všichni

Jaké pozice porostou? (v %)

Jaký je předpoklad 
poklesu zaměstnanců

45

33

22

do 5 %

6 % až 10 %

více než 10 %

9
11

21
36

15
36

vedoucí pracovníci

specialisté
dělnické/ nekvalifikované pozice

administrativní pracovníci
ostatní

plošně všichni

Jaké pozice klesnou

79 % z nich tvrdí, že 

jde o mimořádné opatření 
v souvislosti s aktuálním 
ekonomickým vývojem
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snižování
1 %

NÁRŮST MEZD 
DO 10 %

Firmy, které plánují růst mezd, obvykle očekávají (velice často plošný) růst platů 
ve výši do 10 %.

Řada velkých firem již poskytla mimořádný finanční příspěvek svým 
zaměstnancům nebo se k tomu v době dotazování chystala. 

OČEKÁVANÝ VÝVOJ 
V OBLASTI MEZD

růst
64 %

C18. A jaký vývoj ve mzdách zaměstnanců předpokládáte ve vaší firmě v průběhu následujících 12 měsíců?
P1. Jakých zaměstnanců se růst mezd bude týkat?
P3. Jaký růst mezd v průběhu následujících 12 měsíců předpokládáte u těchto skupin zaměstnanců?
E2. Plánuje vaše firma vzhledem k vysoké inflaci poskytnout zaměstnancům mimořádný finanční příspěvek? Můžete uvést více odpovědí.

35

33

24

56

52

35

58

62

76

41

39

58

4

2

0

4

4

6

4

3

0

4

2

Do 5 % 6 % až 10 %

11 % až 15 % Více než 15 %

Jaký je předpoklad 
růstu mezd

7

17

7

7

6

80

vedoucí pracovníci

specialisté

dělnické/ nekvalifikované pozice

administrativní pracovníci

ostatní

plošně všichni

Čí pozice porostou? (v %)

Jaký byl předpoklad 
celkového růstu mezd v dubnu

52 42 51

POSKYTLI MIMOŘÁDNÝ FINANČNÍ 
PŘÍSPĚVEK ZOHLEDŇUJÍCÍ INFLACI

20 % již poskytli

28 % plánují (15 % jednorázově, 13% zahrne ve zvýšení mzdy)

19 % zvažují, ale není to jisté

38 % neposkytli ani neposkytnou

Jak to vidí malé firmy (<10 zam.)

4 %
9 % (4 % + 5 %)
14 %
74 %
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HOME OFFICE
NA VLASTNÍ TRIKO

C5.    Nabízí vaše firma možnost home-office/práci na dálku alespoň vybraným zaměstnancům?
C51. Jak velký podíl zaměstnanců nyní home-office/práci na dálku u vás alespoň občas využívá?
CH1. Poskytuje vaše firma zaměstnancům nějaký finanční příspěvek související se zvýšenými domácími náklady při práci z domova?

Možnost home office nabízí téměř 80% velkých firem.  Příspěvek na zvýšené 
náklady při práci z domova je ale stále spíše výjimkou. 

NABÍZÍME MOŽNOST HOME OFFICE ALESPOŇ 
VYBRANÝM ZAMĚSTNANCŮM (v %)

79

13

7

ANO

NE, činnost firmy nelze dělat z domova

NE, šlo by to, ale firma to nenabízí

92 89
76 74 79

IV/2020 XI/2020 VI/2021 IV/2022 XII/2022

Jak to vidí malé firmy (<10 zam.)

56 51 57 57 54

IV/2020 XI/2020 VI/2021 IV/2022 XII/2022

27

25

17

16

14

do 5 % zaměstnanců

6 až 20 % zaměstnanců

21 až 50 % zaměstnanců

51 až 90 % zaměstnanců

více než 90 % zaměstnanců

PODÍL ZAMĚSTNANCŮ VYUŽÍVAJÍCÍCH 
ALESPOŇ OBČAS HOME OFFICE (v %)

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA NÁKLADY 
PŘI PRÁCI Z DOMOVA (v %)

5

14

1

1

79

ANO, poskytli jednorázově

ANO, pravidelně měsíčně

ANO, pravidelně čtvrtletně

ANO, pravidelně pololetně

NE, neposkytuje

52 %

30 %

40
38

29 30 30
42 42

54 55 52

IV/2020 XI/2020 VI/2021 IV/2022 XII/2022

Jak to vidí malé firmy (<10 zam.)

64 64 64 58 60

23 24 25 32 29

IV/2020 XI/2020 VI/2021 IV/2022 XII/2022

19 18 21

VI/2021 IV/2022 XII/2022

21 %

9 17 8
VI/2021 IV/2022 XII/2022
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ALE NA TRVALO

C5.    Nabízí vaše firma možnost home-office/práci na dálku alespoň vybraným zaměstnancům?
CH4. Plánuje vaše firma i během následujících 12 měsíců umožňovat alespoň některým zaměstnancům home-office/práci na dálku?
CH5. Jaký je Váš preferovaný rozsah home-office pro vaši firmu během pracovního týdne (to, co by platilo pro většinu zaměstnanců, neřešíme individuální výjimky)?
CH6. Práci na dálku v některých firmách hodnotí pozitivně, v některých negativně. Ve Vaší firmě převládají v hodnocení home-office pozitiva nebo negativa?

V náhledu na práci z domova jednoznačně převládají pozitiva, firmy i 
zaměstnanci si na ni zvykli, resp. ji firmy optimalizovaly do oboustranně
vhodné podoby. Budou ji proto častěji držet ve stavu, ve kterém se 
během krize ustálila. Ideálem je „částečný“ home office, tedy část 
týdne doma a část v práci.
Z tohoto pohledu vnímají malé firmy situaci vcelku podobně.

NABÍZEJÍ HOME OFFICE (v %)

79 %

PLÁNUJÍ POSKYTOVAT PRÁCI 
Z DOMOVA I PO PANDEMII (v %)

3

86

9

2

ANO, ve větším rozsahu než nyní

ANO, asi ve stejném rozsahu jako nyní

ANO, v menším rozsahu než nyní

NE, home-office plánujeme zrušit

38

70
86

39

23
9

VI/2021 IV/2022 XII/2022

Jak to vidí malé firmy (<10 zam.)

60
78 79

19
9 5

VI/2021 IV/2022 XII/2022

PREFEROVANÝ ROZSAH PRÁCE Z DOMOVA (v %)

42

37

13

5

3

1 den na dálku, 4 dny v kanceláři/firmě

2 dny na dálku, 3 dny v kanceláři/firmě

3 dny na dálku, 2 dny v kanceláři/firmě

4 dny na dálku, 1 den v kanceláři/firmě

5 dnů na dálku, žádný den v kanceláři/firmě

21 %

více oproti poslední vlně

méně oproti poslední vlně

-3

69
31

NA H-O PŘEVLÁDAJÍ (v %)

pozitiva

negativa
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KDE BUDEME 
ŠETŘIT?
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OTÁZKY
K TÉTO
KAPITOLE

Ve kterých oblastech, subdodávkách budou hledat úspornější řešení/služby? 
(vnější náklady)

A ve kterých konkrétních oblastech budou hledat úspory? (vnitřní náklady)

1

2

A do kterých konkrétních oblastí budou naopak více investovat?3
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BUDE SE ŠETŘIT;
NA ENERGIÍCH, 

MARKETINGU A SW

D2. Ve kterých oblastech, subdodávkách apod. budete v následujících 12 měsících hledat úspornější řešení/služby?

Roste počet firem odhodlaných šetřit. Plánují zejména úspory ve spotřebě 
energií, ale také na marketingových výdajích. 

Bez omezení na výdajové straně vstupuje do nadcházejícího období jen 
pětina z větších firem (před 18 městíci to bylo 45 %!).

KDE BUDEME HLEDAT ÚSPORNĚJŠÍ ŘEŠENÍ EXTERNÍCH NÁKLADŮ (v %)

46

30

21

21

19

16

14

13

12

9

6

5

22

Dodavatelé energií (elektřina, plyn)

Marketing, reklamní, kreativní, mediální a výzkumné agentury,…

Dodavatelé kancelářských potřeb

Cateringové služby, dodavatelé nápojů a nápojových automatů,…

Telekomunikační operátoři

IT firmy, dodavatelé SW

Servis aut

Personalistika, HR, personální agentury

Finanční instituce (např. banky, pojišťovny, atd.)

Účetnictví, administrativa, poradenství

Finanční a daňoví poradci

Státní správa

Nikde

Dodavatelé energií (elektřina, plyn)

Marketing, reklamní, kreativní, mediální a výzkumné agentury, copywriteři, překladatelé

Dodavatelé kancelářských potřeb

Cateringové služby, dodavatelé nápojů a nápojových automatů, dovoz jídel, atd.

Telekomunikační operátoři

IT firmy, dodavatelé SW

Servis aut

Personalistika, HR, personální agentury

Finanční instituce (např. banky, pojišťovny, atd.)

Účetnictví, administrativa, poradenství

Finanční a daňoví poradci

Státní správa

Nikde

XI/2020 VI/2021 IV/2022 XII/2022 Co malé firmy

22 21 41 46 33

22 17 18 30 17

20 19 20 21 17

25 20 19 21 7

18 17 16 19 22

14 14 12 16 11

15 14 15 14 9

14 11 10 13 3

12 11 10 12 6

9 9 7 9 14

9 7 8 6 5

23 7 6 5 5

37 45 32 22 37

Červeně nárůst v šetření oproti poslední vlně
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OMEZÍME 
I INVESTICE

D3. A ve kterých konkrétních oblastech budete v následujících 12 měsících hledat úspory?

Vnitřní úspory budeme hledat při nákupu zboží a služeb do zásob, 
v nákladech na nájmy a provoz, častěji ale dojde i na škrtání investic.

20 % větších firem neplánuje hledat úspory v žádné z nabízených oblastí 
– před 18 měsíci bylo takových firem 48 %! (menší firmy: 36 % nyní, 56 % 
před 18 měsíci).

KDE BUDEME HLEDAT VNITŘNÍ ÚSPORY (v %)

39

27

27

25

21

18

17

13

13

9

8

8

6

5

5

2

20

nákup zboží a surovin

pronájem a provoz prostor

investice

skladové zásoby

provoz vozového parku

náborové kampaně

školení a vzdělávání zaměstnanců

platy na manažerských úrovních

zaměstnanecké benefity a odměny

platy na zaměstnaneckých úrovních

datové služby

informační systémy

obchodní aktivity

výzkum a vývoj

personální systém (ATS)

jiné

v žádné oblasti

nákup zboží a surovin

pronájem a provoz prostor

investice

skladové zásoby

provoz vozového parku

náborové kampaně

školení a vzdělávání zaměstnanců

platy na manažerských úrovních

zaměstnanecké benefity a odměny

platy na zaměstnaneckých úrovních

datové služby

informační systémy

obchodní aktivity

výzkum a vývoj

personální systém (ATS)

jiné

v žádné oblasti

XI/2020 VI/2021 IV/2022 XII/2022 Co malé firmy

25 22 31 39 24

27 14

22 12 21 27 26

19 17 22 25 18

21 13

13 14 18 4

21 9 11 17 8

13 7 10 13 7

25 13 12 13 9

11 6 9 9 6

7 6 8 10

5 8 8 6

6 4

6 7 7 5 3

6 5 5 2

3 1 3 2 2

38 48 37 20 36

Červeně nárůst v šetření oproti poslední vlně
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32

32

27

26

23

19

13

8

7

6

5

4

3

2

2

17

platy na zaměstnaneckých úrovních

školení a vzdělávání zaměstnanců

informační systémy

obchodní aktivity

zaměstnanecké benefity a odměny

výzkum a vývoj

náborové kampaně

personální systém (ATS)

datové služby

platy na manažerských úrovních

nákup zboží a surovin

pronájem a provoz prostor

skladové zásoby

provoz vozového parku

jiné

do žádné

INVESTOVAT 
DO LIDÍ

D5. A do kterých konkrétních oblastí budete v následujících 12 měsících naopak více investovat?

Nárůst investic bude směřovat primárně do lidských zdrojů – na platy a 
zvyšování kvalifikace zaměstnanců. 

17% větších firem neplánuje investovat do žádné z nabízených oblastí 
(menší firmy: 52 % nyní, 43 % před 18 měsíci).

OBLASTI, KDE BUDEME VÍCE INVESTOVAT (v %)

platy na zaměstnaneckých úrovních

školení a vzdělávání zaměstnanců

informační systémy

obchodní aktivity

zaměstnanecké benefity a odměny

výzkum a vývoj

náborové kampaně

personální systém (ATS)

datové služby

platy na manažerských úrovních

nákup zboží a surovin

pronájem a provoz prostor

skladové zásoby

provoz vozového parku

jiné

do žádné

VI/2021 IV/2022 XII/2022 Co malé firmy

19 31 32 6

36 36 32 9

32 28 27 9

26 15

19 28 23 4

17 14 19 4

18 18 13 2

8 11 8 0

12 9 7 3

6 9 6 3

7 7 5 7

4 4

7 10 3 5

2 3

2 3 2 2

24 19 17 52

Červeně pokles v investicích oproti poslední vlně



„KRIZOVÉ“ FIREMNÍ 
SEGMENTY
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„KRIZOVÉ“ FIREMNÍ 
SEGMENTY - přehled

2

4

Velikost segmentů = jak jsou segmenty zastoupeny mezi firmami s 10+ zaměstnanci 
(další popis segmentů je založen právě primárně na odpovědích firem 10+)

takto jsou segmenty zastoupeny mezi firmami s 0-9 zaměstnanciX %

OKAMŽITÉ DOPADY

Rychle vstanou z popela Ještě silnější

Nejistá budoucnostPod tlakem a bez vyhlídek

B
U

D
E 

SE
 N

Á
M

 D
A

Ř
IT

OHROŽENÍ

8 % 11 %

ZRANITELNÍ

22 % 27 %

FAVORITÉ

16 % 18 %

AGILNÍ

31 % 18 %

ZKOUŠENÍ

23 % 26 %

ZÁSADNÍ MENŠÍ

LÉ
P

E
H

Ů
Ř

E
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OHROŽENÍ

8%

Kdo jsou: Jde častěji o menší firmy, výrobně orientované. Ty bývají ohrožené každou krizí, protože mají jen malou nebo žádnou setrvačnost a minimální 
rezervy. Dále jde o služby, u kterých firmy, osoby nebo i stát avizují, že na nich budou šetřit (HR, kultura, věda a výzkum). Třetí skupinou je HoReCa, která je 
pod silným tlakem už od začátku covidové krize.

Reálný dopad krize: Přestože tyto firmy nepotkalo zatím to nejhorší (neschopnost splácet závazky), jsou krizí vážně zasaženy a jejich situace není dobrá. V 
důsledku krize oslabí a dojde ke zhoršení jejich hospodářského výsledku. Jejich aktuální situace je ale o něco lepší než situace segmentu Zranitelní.

Vnímané riziko: Mají větší pocit ohrožení, než je to reálné. Je to dáno tím, že důsledky krize doposud zcela neohrozily jejich existenci, a tak se ocitají v nové a 
neznámé situaci. Vidí budoucnost v černějších barvách, než segment Zranitelní, kteří jsou na tom ale objektivně hůře. K tomuto „černému vidění“ situace 
přispívají i média, která pro demonstraci dopadů krize často používají příklad právě těchto firem, přestože se jedná o malý segment (ani ne desetina firem).

Reakce na krizi: Cestu za záchranou vidí hlavně v úsporách. Jde o přežití ve smyslu zachování kvality za dobrou cenu, pokud možno udržení současného 
objemu produkce, tedy zamezení ztrát. Šetřit chtějí zejména na vstupech, jako je materiál, skladové zásoby, odsunou se investice. Firmy počítají s úsporným 
až nouzovým režimem fungování.

Dopad na zaměstnance: I na lidech budou šetřit. Omezí nábor i růst mezd a začnou zvažovat propouštění a/nebo krácení úvazků. Home office nemají tolik v 
oblibě nebo to povaha činnosti ani neumožňuje.

NEDAŘÍ SE A NEBUDE

„Bojíme se o přežití. Světlo na 
konci tunelu je v nedohlednu.“
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SOUČASNÉ PRIORITY

• Snižování nákladů, aniž by to ovlivnilo vnímání kvality

• Poskytovat dobrou kvalitu za rozumnou cenu

• Udržovat rozsah a kvalitu na stávající úrovni

KDE BUDOU HLEDAT ÚSPORNĚJŠÍ ŘEŠENÍ

Dodavatelé energií, finanční instituce, finanční a daňoví 
poradci

OBLASTI ÚSPOR

• Nákup zboží a surovin

• Skladové zásoby

• Investice

• Platy na manažerských úrovních

OBLASTI INVESTIC

• Obchodní aktivity

• Výzkum a vývoj
PLÁNY NA DLOUHODOBĚJŠÍ ZMĚNY

• Lepší hospodaření se zásobami

• Častější využívání flexibilnějších forem zaměstnávání lidí

• Snížení počtu zaměstnanců

• Snížení úvazků u některých zaměstnanců

ZMĚNY, KTERÉ OHROŽUJÍ FIRMU

• Zdražování surovin, služeb nebo komponent

• Ceny energií

• Snížení odbytu, nižší poptávka

• Požadavky zaměstnanců na zvýšení platu

NEDAŘÍ SE A NEBUDE OHROŽENÍ

8%
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NEDAŘÍ SE A NEBUDE

ZAMĚSTNANCI

OČEKÁVAJÍ RŮST MEZD

➢ 47% (total 64%)

VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

➢ 26% růst (total 45%)

HLEDAJÍ NOVÉ ZAMĚSTNANCE

➢ 32% nehledají (total 21%)

NABÍZEJÍ HOME-OFFICE

➢ 30% ne (total 21%)

EKONOMICKÁ SITUACE

AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ SITUACE JE DOBRÁ (T2B)

➢ 25% (total 48%)

KRIZE MÁ VÁŽNÉ DŮSLEDKY NA FIRMU (T4B)

➢ 64% (total 37%)

FIRMA OSLABÍ (B4B) 

➢ 38% (total 13%)

OČEKÁVANÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

➢ 49% zhoršení (total 31%)

Česká firma -
soukromý sektor

(total: 51%)

62 % Menší firmy do 
100 zaměstnanců

(total: 39%)

43 % Roční obrat do 
30 milionů

(total: 24%)

35 %

▪ malé firmy (velikostí nebo zaměřením)
▪ personalistika a účetnictví
▪ "zbytné" služby, např. reklama,  

nakladatelství, ale i kultura, věda, výzkum
▪ HoReCa

OHROŽENÍ

8%
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NEDAŘÍ SE, ALE … ZRANITELNÍ

22%

Kdo jsou: Jde často o skladově nebo jinak náročné provozy (velkoobchod, doprava), které mají utopeno hodně peněz ve zboží, odpisech resp. leasingu, 
apod. I v tomto segmentu se často jedná o služby, podobně jako v segmentu Ohrožení. Mají jedinou možnost, a to udržet se za cenu šetření a optimalizace.

Reálný dopad krize: Krize na ně má vážný dopad a očekává se celkové zhoršení situace. Navíc, tyto firmy se už potýkají s neschopností splácet vlastní závazky 
(ztráta odbytu, druhotná platební neschopnost, aj.).

Vnímané riziko: Přestože se jim aktuálně nedaří více než segmentu Ohrožení, budoucnost nevidí tak černě. Může to být dáno právě zkušeností s 
neschopností dostát svým závazkům, a tím pádem i s vidinou „cesty ven“. Díky známosti situace tolik nepodléhají emocím a k situaci přistupují racionálněji a 
konstruktivněji.

Reakce na krizi: Podobně jako Ohrožení budou šetřit ve snaze zachovat kvalitu za rozumnou cenu. Pokusí se zjednodušit produkci, šetřit na vstupních 
nákladech (materiál, skladové zásoby) a odsunou investice. Zvažují i hledání strategického partnera, případně i investora, a tedy i možný prodej firmy.

Dopad na zaměstnance:  Na zaměstnancích se pokusí ušetřit ještě více než segment Ohrožení. Do úsporných opatření spadá také omezení náboru, růstu 
mezd, propouštění nebo krácení úvazků. Home office také není často možný z důvodu typu pracovní náplně.

„Už jsme to zažili. Pokusíme se přežít, 
jak jen to půjde. Máme plán. Pokud to 
nepůjde, firma se prodá.“
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NEDAŘÍ SE, ALE …

SOUČASNÉ PRIORITY

• Udržovat rozsah a kvalitu služeb a produktů

• Poskytovat jednoduché, cenově dostupné služby a produkty

• Poskytovat dobrou kvalitu za rozumnou cenu

KDE BUDOU HLEDAT ÚSPORNĚJŠÍ ŘEŠENÍ

Dodavatelé energií, dodavatelé kancelářských potřeb, IT 
firmy, dodavatele SW, telekomunikační operátoři

OBLASTI ÚSPOR

• Nákup zboží a surovin

• Investice

• Pronájem a provoz prostor

• Zaměstnanecké benefity a odměny

• Školení a vzdělávání zaměstnanců

OBLASTI INVESTIC

• 24% žádné investice

PLÁNY NA DLOUHODOBĚJŠÍ ZMĚNY

• Snížení počtu zaměstnanců

• Snížení úvazků u některých zaměstnanců

• Hledání investora

ZMĚNY, KTERÉ OHROŽUJÍ FIRMU

• Ceny energií

• Zdražování surovin

• Požadavky zaměstnanců na zvýšení platu

• Snížení odbytu, nižší poptávka

ZRANITELNÍ

22%
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NEDAŘÍ SE, ALE …

ZAMĚSTNANCI

OČEKÁVAJÍ RŮST MEZD

➢ 46% (total 64%)

VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

➢ 38% růst (total 45%)

HLEDAJÍ NOVÉ ZAMĚSTNANCE

➢ 30% nehledají (total 21%)

NABÍZEJÍ HOME-OFFICE

➢ 20% činnost nelze dělat z domova (total 15%)

EKONOMICKÁ SITUACE

AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ SITUACE JE DOBRÁ (T2B)

➢ 27% (total 48%)

KRIZE MÁ VÁŽNÉ DŮSLEDKY NA FIRMU (T4B)

➢ 71% (total 37%)

FIRMA OSLABÍ (B4B) 

➢ 29% (total 13%)

OČEKÁVANÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

➢ 40% zhoršení (total 31%)

FIRMA MÁ POTÍŽE SE SPLÁCENÍM ZÁVAZKŮ

➢ 46% (total 10%)

Česká firma -
soukromý sektor

(total: 51%)

61 % Menší firmy do 
100 zaměstnanců

(total: 39%)

41 % Roční obrat do 
30 milionů

(total: 24%)

29 %

▪ velkoobchod, super/hypermarkety
▪ doprava, rozvoz
▪ "zbytné" služby
▪ věda a výzkum, reklama

ZRANITELNÍ

22%
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JE TO ZKOUŠKA, KTEROU 
ZVLÁDNEME

ZKOUŠENÍ

23%

Kdo jsou: Společnosti s velkou setrvačností danou odvětvím (energetika, průmysl, stavebnictví) nebo zázemím (korporáty). Mají typicky nadprůměrně velký 
počet zaměstnanců podobně jako segment Agilní. Jejich obrat je také nadprůměrný.

Reálný dopad krize: Krize je nenutí k žádným překotným reakcím, nijak zásadně je nezasahuje, přesto jsou ale opatrnější a spíše než aby expandovaly, snaží 
se udržet současný stav věcí. Specifickou hrozbou je pro tyto firmy nedostatek kvalifikovaných pracovníků, což se projevuje snahou si stávající zaměstnance 
udržet.

Vnímané riziko: Současnou situaci vnímají mírně optimisticky, ale ne jako základ dalšího rozvoje. Spíše, než jako příležitost, berou současnou situaci jako 
zkoušku, kterou je třeba se ctí projít. Podmínky jsou pro to dobré.  Ve srovnání se segmentem Agilní vnímají svoji situaci o něco pozitivněji, ale do budoucna 
jsou výrazně skromnější, pokud jde o její využití k posílení.

Reakce na krizi: Jejich strategie je zaměřená spíše směrem dovnitř a ke zpevňování interního nastavení firmy. Zaměřují se především na rozvoj lepších 
produktů, digitalizace, výkonnějšího managementu a vztahu zaměstnanců k firmě. Chtějí spořit na náborech (přestože velmi chtějí hledat nové 
zaměstnance, nedaří se jim) a naopak investovat do péče o stávající zaměstnance (platy, školení, aj.).

Dopad na zaměstnance: Počet zaměstnanců poroste průměrně, stejně tak i mzdy. Současní zkušení a kvalifikovaní zaměstnanci mohou zažívat spíše 
nadstandardní přístup zaměstnavatele a jejich pozice se upevní.

„Krize prověří naši odolnost. Je 
třeba udržet a zpevnit to, co máme, 
abychom jí úspěšně prošli.“
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SOUČASNÉ PRIORITY

• Poskytovat služby přesně na míru

• Neustále přicházet s novými, lepšími výrobky, službami

KDE BUDOU HLEDAT ÚSPORNĚJŠÍ ŘEŠENÍ

Cateringové služby, dodavatelé nápojů, dovoz jídla

OBLASTI ÚSPOR

• Náborové kampaně

OBLASTI INVESTIC

• Platy na zaměstnaneckých úrovních

• Školení a vzdělávání zaměstnanců

PLÁNY NA DLOUHODOBĚJŠÍ ZMĚNY

• Větší digitalizace interních procesů

• Zlepšení vztahu zaměstnanců k firmě

• Posílení leadershipu manažerů

• Častější využívání online pohovorů

ZMĚNY, KTERÉ OHROŽUJÍ FIRMU

• Nedostatek kvalifikovaných pracovníků

ZKOUŠENÍ

23%

JE TO ZKOUŠKA, KTEROU 
ZVLÁDNEME
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ZAMĚSTNANCI

OČEKÁVAJÍ RŮST MEZD

➢ 68% (total 64%)

VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

➢ 45% růst (total 45%)

HLEDAJÍ NOVÉ ZAMĚSTNANCE

➢ 85% hledají (total 79%)

NABÍZEJÍ HOME-OFFICE

➢ 83% ano (total 79%)

EKONOMICKÁ SITUACE

AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ SITUACE JE DOBRÁ (T2B)

➢ 55% (total 48%)

KRIZE MÁ VÁŽNÉ DŮSLEDKY NA FIRMU (T4B)

➢ 27% (total 37%)

FIRMA POSÍLÍ (T4B) 

➢ 23% (total 31%)

OČEKÁVANÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
➢ nezlepší se ani nezhorší

FIRMA MÁ POTÍŽE SE SPLÁCENÍM ZÁVAZKŮ

➢ 0% (total 10%)

(total: 44%)

54 %

(total: 61%)

65 % Roční obrat více 
než 30 milionů

(total: 76%)

81 %
Soukromý sektor se 

zahraniční účastí
Velké firmy 100 a 
více zaměstnanců

▪ nadnárodní korporace
▪ strojírenství a průmysl
▪ energetika
▪ stavebnictví
▪ IT/telco

ZKOUŠENÍ

23%

JE TO ZKOUŠKA, KTEROU 
ZVLÁDNEME
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JDE TO POŘÁD DOBŘE A 
SNAD …

AGILNÍ

31%

Kdo jsou: Jsou to častěji nadnárodní korporace či farmaceutické firmy, tedy společnosti s velkou setrvačností danou zázemím, ale najdeme je také v 
průmyslové výrobě či v obchodu . Jedná se o největší segment – tvoří téměř třetinu firem.

Reálný dopad krize: Neregistrují žádné výrazné hrozby, které krizový trh přináší. Aktuální situace pro ně není ani špatná, ani nadprůměrně dobrá. Současně 
mohou do budoucna očekávat určité zlepšení. Stabilitu jim dává jejich zázemí dané většinou velikostí firmy, zahraniční kapitálovou účastí a velkou 
businessovou setrvačností. Nedaří se jim sice úplně optimálně, ale nenutí je to k pasivitě a vyčkávání.

Vnímané riziko: Současnou situaci vnímají do značné míry neutrálně. Sice se není důvod radovat, ale ani mluvit o katastrofě. Mají snahu tuto situaci vylepšit 
a věří, že se jim to může podařit.

Reakce na krizi: Z pohledu strategie dalšího průchodu krizí jde o ideově nejambicióznější ze všech segmentů. Tyto firmy mají snahu expandovat, krizi využít, 
nebo k tomu alespoň hledat cesty. Na pořadu dne tedy není šetření, ale naopak expanze, snaha konkurovat a být vidět.

Dopad na zaměstnance: Politika v oblasti lidských zdrojů ale tak ambiciózní není. Zaměstnance budou nabírat jen mírně nadprůměrně. Na nárůstu objemu 
mezd se bude podílet spíše zvyšování platů než přijímání nových pracovníků. Bude se šetřit na vzdělávání zaměstnanců, naopak investovat se bude spíše do 
interních procesů, případně se budou nahrazovat outsourcingem.

„Z krize radost nemáme, ale chceme ji 
využít jako příležitost k expanzi a 
vystoupení z davu.“
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SOUČASNÉ PRIORITY

• Být pro zákazníka volbou č. 1

• Expandovat do dalších regionů, oblasti podnikání

• Úspěšně konkurovat globálním značkám

KDE BUDOU HLEDAT ÚSPORNĚJŠÍ ŘEŠENÍ

Marketing, reklamní, kreativní agentury, personalistika

OBLASTI ÚSPOR

• Školení a vzdělávání zaměstnanců

OBLASTI INVESTIC

• Obchodní aktivity

• Informační systémy

PLÁNY NA DLOUHODOBĚJŠÍ ZMĚNY

• Rozšíření záběru podnikání

• Outsourcing některých činností

ZMĚNY, KTERÉ OHROŽUJÍ FIRMU

• Žádné specifické nejsou

AGILNÍ

31%
JDE TO POŘÁD DOBŘE A 
SNAD …
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ZAMĚSTNANCI

OČEKÁVAJÍ RŮST MEZD

➢ 71% (total 64%)

VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

➢ 47% růst (total 45%)

HLEDAJÍ NOVÉ ZAMĚSTNANCE

➢ 82% hledají (total 79%)

NABÍZEJÍ HOME-OFFICE

➢ 84% ano (total 79%)

EKONOMICKÁ SITUACE

AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ SITUACE JE DOBRÁ (T2B)

➢ 48% (total 48%)

KRIZE MÁ VÁŽNÉ DŮSLEDKY NA FIRMU (T4B)

➢ 31% (total 37%)

FIRMA POSÍLÍ (T4B) 

➢ 36% (total 31%)

OČEKÁVANÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

➢ 48% zlepšení (total 30%)

FIRMA MÁ POTÍŽE SE SPLÁCENÍM ZÁVAZKŮ

➢ 0% (total 10%)

(total: 44%)

48 %

(total: 13%)

17 %
Roční obrat do 

30 milionů

(total: 24%)

21 %
Soukromý sektor se 

zahraniční účastí

Velké firmy  alespoň 
1000 zaměstnanců

▪ nadnárodní korporace
▪ farmaceutické firmy

AGILNÍ

31%
JDE TO POŘÁD DOBŘE A 
SNAD …
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KRIZE PRO DRUHÉ, PRO 
NÁS PŘÍLEŽITOST

Kdo jsou: Z velké části firmy, které nejsou vyloženě velké, ale jsou typicky výkonné a mají vysoký obrat. Jedná se o firmy zaměřené na IT, telekomunikace, 
personalistiku, účetnictví či o úspěšné reklamní agentury. Jsou to služby, které byly, jsou a budou potřeba. Jejich slabinou je nedostatek kvalifikovaných 
pracovníků.

Reálný dopad krize: Dá se říct, že krize je v podstatě míjí či je nijak negativně neovlivňuje. Je to dáno pravděpodobně jejich orientací na odvětví, kterým krize 
příliš neubližuje, nebo v některých případech dokonce pomáhá. 

Vnímané riziko: Pro tyto firmy je s trochou nadsázky (alespoň deklarovaně) současná situace požehnáním. Firmy z tohoto segmentu vnímají svoji aktuální 
situaci jako velice dobrou a ani do budoucna se nebojí – očekávají často posílení, růst a zlepšení hospodářského výsledku. Až se zdá, že by mohly být ve 
snaze využít současnou krizi k rozvoji agresivnější.

Reakce na krizi: Jejich situace je taková, že nemusí téměř nic řešit a mohou žít jako doposud. Podobně jako Zkoušení se soustředí spíše na interní 
optimalizaci než na obchodní expanzi. Budou digitalizovat interní procesy a komunikaci, zlepšovat řízení a organizovat rozvojové programy pro zaměstnance. 
Zaměří se také na poskytování nejlepších výrobků a služeb a o optimalizaci vztahu s klienty. Úspory u nich nejsou v kurzu, naopak investičních příležitostí je 
mnoho – ty nejvýraznější se týkají lidských zdrojů.

Dopad na zaměstnance: Do zaměstnanců se bude investovat. Předpokládá se nárůst počtu pracovníků i celkového objemu mezd. Dáno dlouhodobým 
nedostatkem kvalifikovaných pracovníků, se budou firmy snažit poskytnout co nejlepší podmínky svým stávajícím zaměstnancům. Budou zvyšovat mzdy, 
poskytovat školení, rozvojové programy, benefity a odměny. Současně se budou snažit o nábor nových pracovníků.

FAVORITÉ

16%

„Krize je pro nás požehnáním. Díky ní 
ještě více posílíme svoji pozici.“
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SOUČASNÉ PRIORITY

• Poskytovat nejlepší servis zákazníkům

• Být nejlepší ve svém oboru

• Poskytovat vždy něco navíc

• Neustále přicházet s novými, lepšími službami

KDE BUDOU HLEDAT ÚSPORNĚJŠÍ ŘEŠENÍ

29% nebudou hledat úspornější řešení

OBLASTI INVESTIC

• Školení a vzdělávání zaměstnanců

• Platy na zaměstnaneckých úrovních

• Zaměstnanecké benefity a odměny

• Náborové kampaněPLÁNY NA DLOUHODOBĚJŠÍ ZMĚNY

• Větší digitalizace interních procesů

• Větší důraz na  otevřenou vnitrofiremní komunikaci

• Posílení leadershipu manažerů

• Častější využívání online vzdělávání

• Větší investice do rozvoje dovedností zaměstnanců

ZMĚNY, KTERÉ OHROŽUJÍ FIRMU

• Nedostatek kvalifikovaných pracovníků

FAVORITÉ

16%

KRIZE PRO DRUHÉ, PRO 
NÁS PŘÍLEŽITOST
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Česká firma -
soukromý sektor

(total: 51%)

53% Firmy s 20-100 
zaměstnanců

(total: 30%)

37% Roční obrat více 
než 30 milionů

(total: 76%)

87%

ZAMĚSTNANCI

OČEKÁVAJÍ RŮST MEZD

➢ 76% (total 64%)

VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

➢ 62% růst (total 45%)

HLEDAJÍ NOVÉ ZAMĚSTNANCE

➢ 23% více než před rokem (total 17%)

NABÍZEJÍ HOME-OFFICE

➢ 21% nelze pracovat z domova (total 15%)

EKONOMICKÁ SITUACE

AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ SITUACE JE DOBRÁ (T2B)

➢ 80% (total 48%)

KRIZE NEMÁ VÁŽNÉ DŮSLEDKY NA FIRMU (B4B)

➢ 95% (total 18%)

FIRMA POSÍLÍ

➢ 50% (total 31%)

OČEKÁVANÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

➢ 49% zlepšení (total 30%)

▪ IT/telco
▪ personalistika
▪ účetnictví
▪ reklamní agentury

FAVORITÉ

16%

KRIZE PRO DRUHÉ, PRO 
NÁS PŘÍLEŽITOST
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Velikost obce sídla firmy

Méně než 1.000 obyvatel 4 9

1.000 až 4.999 obyvatel 10 15

5.000 až 19.999 obyvatel 11 17

20.000 až 99.999 obyvatel 16 17

100.000 a více obyvatel 59 42

Obrat za rok 2021 Větší firmy Menší firmy

méně než 1 milion korun 2 52

1-4 miliony korun 3 21

5-9 milionů korun 3 8

10-30 milionů korun 8 5

31-60 milionů korun 6 1

61-220 milionů korun 12 0

220 mio - 2 mld korun 23 0

více než 2 mld korun 11 0

nevím, nechci uvést 34 13

Region Větší firmy Menší firmy

Hlavní město Praha 42 27

Středočeský 9 12

Jihočeský 3 7

Plzeňský 5 4

Karlovarský 0 0

Ústecký 4 5

Liberecký 2 6

Královehradecký 2 5

Pardubický 2 3

Vysočina 3 3

Jihomoravský 13 9

Olomoucký 3 4

Zlínský 6 3

Moravskoslezský 7 11

Větší firmy Menší firmy

Celkový počet respondentů/firem N = 626 N = 295

DEMOGRAFICKÝ PROFIL FIREM



Datařův průvodce po pandemii FIRMY 5.0  / 64

Obor činnosti firmy Větší firmy Menší firmy
Strojírenská/průmyslová výroba 21 2

Nadnárodní korporace 16 0

Služby ostatní 11 20

Telekomunikační operátoři a IT firmy 10 4

Stavebnictví 7 8

Obchody – jiné než s potravinami 7 12

Velkoobchod 7 5

Výrobci spotřebního zboží 6 5

Elektrotechnika a energetika 6 2

Státní sektor a neziskové organizace 5 2

Finanční instituce (např. banky, pojišťovny, atd.) 4 2

Doprava (osobní i nákladní) 4 2

Zdravotnictví 4 3

Sociální služby 4 1

Personalistika, HR 3 2

Reklamní agentury 3 0

Lokální výrobci a zemědělci 2 1

Farmaceutické společnosti 2 1

Účetnictví, administrativa, poradenství 2 10

Cestovní ruch a ubytování 2 4

Restaurace a pohostinství 2 3

Vědecké a výzkumné organizace 2 0

Školství a vzdělávání 2 5

Řemeslníci (údržbáři, instalatéři, malíři, atd.) 1 5

Finanční a daňoví poradci 1 4

Super a hypermarkety s potravinami 1 1

Malé obchody s potravinami (večerky, pekařství, zeleniny apod.) 1 2

Rozvozové služby (Rohlík, Košík, Dáme jídlo, kurýři atd.) 1 0

Služby (kadeřnictví, fitcentra, autoservisy, opravny, atd.) 1 5

Nakladatelství a vydavatelství 1 2

Divadla, muzea, galerie, kulturní instituce 1 1

Služby nabízející online vzdělávání 0 2

Jiný obor 8 10

Sektor
Větší 
firmy

Menší 
firmy

Státní sektor 5 2

Soukromý sektor se zahraniční majetkovou účastí 44 7

Soukromý sektor – česká firma 51 91

Zaměření firmy

Na firemní zákazníky, včetně OSVČ 49 23

Na běžné lidi 19 28

Na oba tyto typy zákazníků 33 49

Typ firemních zákazníků (firem, které se orientují na firemní zákazníky)

Na OSVČ a nejmenší firmy (např. do 10 zaměstnanců) 8 47

Na střední firmy s 10-99 zaměstnanci 27 39

Na největší firmy se 100 a více zaměstnanci 65 14

Počet zaměstnanců

1-5 0 89

6-9 0 11

10-99 39 0

100+ 61 0

DEMOGRAFICKÝ PROFIL FIREM
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Role respondenta ve firmě Větší firmy Menší firmy

Majitel 9 82

Top management 23 6

Marketing 2 0

Výroba 1 1

Logistika 1 0

Péče o zákazníky 1 2

Administrativa 5 2

IT 1 0

HR 52 1

Finance 2 1

Jiné 3 4

Pohlaví Větší firmy Menší firmy

Muž 33 46

Žena 67 54

Věk

Méně než 18 let 1 0

18-29 7 4

30-39 22 11

40-49 40 23

50-59 22 29

60 a více 7 33

DEMOGRAFICKÝ PROFIL FIREM
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