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Vyhodnocení šetření UZS ČR  
o dopadech opatření proti šíření Covid-19. 

 
Online dotazníkové šetření probíhalo ve dnech 22. až 24. března 2020. Celkem se 
do něj zapojilo 273 organizací a firem ze sektorů zdravotnictví, sociálních služeb, 
gastronomie, školství a dalšího vzdělávání, nestátních neziskových organizací a 
kultury. 
 
Zásadní zjištění šetření o dopadech opatření proti šíření koronaviru Covid-19: 

1. Odpovědi na otázku: „Jak se u vás v oblasti HR projevila opatření proti šíření 

koronaviru?“ 

• Zaměstnanci, kte ří šli na ošetřovné kvůli péči o děti z důvodu uzavření škol – 

62,7% 

• Zaměstnanci na home office – 61,4% 

• zaměstnanci v karanténě - 33,5% 

 
2. Odpovědni na otázku: „Jaké problémy nyní pociťujete kvůli opatřením proti šíření 

koronaviru?“ 

• Problémy s distribucí svých výrobků a služeb (včetně prodeje v obchodech) 

odpovědělo 24,5 % respondentů. 

• Problémy s dodávkami vstupů z ČR odpovědělo 23,9 % respondentů. 

• Problémy s dodávkou externích služeb odpovědělo 23,2 % respondentů. 

 
3. Odpovědi na otázku: „O kolik procent se vám sníží v tomto a příštím měsíci zakázky 

oproti stejnému období v minulém roce? 

 
Pozn: Nejdramatičtější výpadek je v sektorech gastronomie, kde je pokles 
tržeb v restauracích přesahuje 90 %, a závodních a firemních kantýnách 
okolo 60 %, a v sektoru dalšího vzdělávání dospělých, kde je finanční 
výpadek v průměru 84 %. 
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4. Odpovědi na otázku: „Po jak dlouhé době po vyřešení situace kolem koronaviru jste 

schopni plně zahájit výrobu zboží nebo nabídku služeb?“ 

• prakticky ihned odpovědělo 51,6 % respondentů. 

• do jednoho týdne odpovědělo 13.4 % respondentů. 

• do dvou týdnů odpovědělo 5,1 % respondentů. 

 

5. Odpovědi na otázku: „Jak dlouhý výpadek výroby by byl pro vás již existenčně 

ohrožující?“ 

• Do 3 měsíců odpovědělo 12,3 % respondentů. 

• Do 6 měsíců odpovědělo 10,4 % respondentů. 

• Do 2 měsíců odpovědělo 5,2 % respondentů. 

 
6. Odpovědi na otázku: „Jaká opatření by měla vláda přijmout, aby pomohla firmám 

překlenout nynější situaci?“ 

 
7. Odpovědi na otázku: „Jak jste upravovali výrobu/provoz kvůli opatření proti šíření 

koronaviru?“ 

• Utlumení výroby/provozu na technologické minimum - 19,5 % respondentů. 

• Snížení výroby/provozu kvůli snížení počtu pracovníků na pracovištích - 8,4 % 

respondentů. 

• Neomezení výroby/provozu - 5,2 % respondentů. 

 
8. Nejčastější odpovědi na otázku: „Jakou konkrétní pomoc byste od vlády v současné 

době akutně potřebovali?“ 

• Zajištění dostatečných ochranných pomůcek (roušky, rukavice, respirátory 

FFP3, dezinfekce, ochranné pláště). 

• Kompenzace ušlých tržeb, finanční podpora státu pro sektory. 

• Podíl na úhradě platů a odvodů na sociálním a zdravotním zabezpečení. 

 


