
Assemblea generale dei Soci
Valná hromada členů

27 maggio 2020 / 27. května 2020

INDAGINE CAMIC: IMPATTO DELL’EMERGENZA COVID SULLE IMPRESE ASSOCIATE
PRŮZKUM CAMIC:DOPAD KRIZOVÉ SITUACE NA PODNIKÁNÍ ČLENŮ 



BASE RISPONDENTI: 118 PARTECIPANTI, 109 AZIENDE
ODPOVĚDĚLO: 118 ÚČASTNÍKŮ, 109 SPOLEČNOSTÍ

Azienda attiva in / Společnost v: RC / Čr: 93 % Italia / Itálii: 7 %

Periodo di rilevazione / Doba průzkumu: 13-20.5.2020

73%

15%

10%

2%

Tipologia di azienda / Typ společnosti:

Piccola o media impresa (< 250
occupati) / Malý nebo střední
podnik (<250 zaměstnanců)

Grande impresa (> 250 occupati) /
Velký podnik (> 250 zaměstnanců)

OSVČ / libero professionista /
Osoba samostatně výdělečně činná

Altro: istituto di ricerca,
associazione, ecc. / Ostatní:
výzkumný ústav, sdružení atd.

73%

15%

10%

2%



24%

23%

17%

12%

12%

9%

4%

Servizi - Služby

Commercio / Retail / Trading

Industria - Průmysl

Consulenza - Poradenství

Ho. re. ca / Ospitalità / Turismo - Pohostinství
/ Cestovní ruch

Costruzioni / Immobiliare - Stavebnictví /
nemovitosti

Altro - Další

Settore / Sektor:



1. Quali ripercussioni ha avuto lo stato di emergenza sulla vostra operatività?
Jaký dopad měl nouzový stav na vaši obchodní činnost? 

48%

29%

21%

19%

6%

0%

Attivazione lavoro a distanza / home office - Práce
na dálku / home-office

Chiusura temporanea di tutta l’attività - Dočasné 
uzavření všech podniků

Chiusura parziale di alcuni rami/filiali/dipartimenti 
dell’azienda - Částečné uzavření některých částí / 

poboček / oddělení společnosti

Nessun cambiamento radicale, a parte le dovute
precauzioni di sicurezza - Žádné zásadní změny

kromě nezbytných bezpečnostních opatření

Riconversione produzione / attività - Změna výroby /
činnosti (orientace na jiný tržní segment)

Chiusura definitiva di tutta l’attività - Ukončení 
podnikatelské činnosti

Risposta multipla / více odpovědí



2. Avete usufruito di una o più misure di sostegno dello stato ceco?
Využili jste jednoho nebo více podpůrných opatření českého státu?

54%

29%

11%

5%

4%

No, nessuna - Ne, žádné

Programma / Program ANTIVIRUS (kurzarbeit)

PĚTADVACÍTKA (bonus per OSVČ e liberi
professionisti) - (bonus pro OSVČ a osoby

samostatně výdělečně činné)

Credito agevolato COVID I / II / PRAGA -
Podnikatelský úvěr COVID I / II / PRAHA

Altro - Další

Risposta multipla / více odpovědí



42%

25%

18%

9%

6%

Non ne abbiamo bisogno - Podporu nepotřebujeme

Troppa burocrazia, non abbiamo nemmeno tentato -
Příliš mnoho byrokracie, ani jsme nezkoušeli o

podporu zažádat

Ne avremmo bisogno, ma non rientriamo in nessuna
casistica - Potřebovali bychom podporu, ale
nesplňujeme kritéria žádného z programů

Altro - Dalsí

Abbiamo fatto domanda, ma non è stata accettata -
O podporu jsme zažádali, ale žádost nebyla přijata

2.1. Se "NO" perché? / Pokud NE proč? 

Risposta singola / jediná odpověd´



69%
19%

11%

7%

1% No, nessuna - Žádného z uvedených

Sospensione pagamento rate verso la
banca per mutui e linee di credito -
Pozastavení platby splátek za
hypotéky a úvěry

Sospensione pagamento canone di
locazione - Pozastavení platby
nájemného

Rinegoziazione canone di locazione -
Spoluúčast pronajímatele a státu na
nájemném

Altri vantaggi dalla Lex Covid
(sospensione pignoramenti,
esecuzioni, ecc.) - Další výhody Lex
Covid (pozastavení zabavování
majetku, exekuce atd.)

69%

19%

11%

7%

1%

Risposta multipla / více odpovědí

3. Avete usufruito di incentivi o moratorie previste dalla legge?
Využili jste nějaké pobídky a moratoria dané zákonem?



10%

43%
33%

3%
11%

Impatto estremamente negativo – l’attività è a 
rischio chiusura - Extrémně negativní dopad -
aktivita je ohrožena uzavřením

Impatto leggermente negativo – leggera 
flessione dovuta al momento, ma siamo 
fiduciosi di tornare ai ritmi pre-covid in breve 
tempo - Mírně negativní dopad - momentální 
mírné snížení objemu, ale jsme si jisti, že se v 
krátké době vrátíme k běžným objemům

Impatto negativo – l’attività proseguirà ma 
fortemente ridimensionata - Negativní dopad -
aktivita bude pokračovat, ale výrazně se sníží 
objem

Impatto positivo – aumento della domanda / 
incremento delle attività - Pozitivní dopad -
zvýšení poptávky / zvýšení aktivit

Nessun impatto significativo - Žádný významný
dopad

Risposta singola / jediná odpověd´

4. Quali ripercussioni sta avendo lo stato di emergenza sulla vostra impresa? 
Jaké důsledky má nouzový stav na vaši společnost? 

10 %

43%

33%

3%

11%



5. Quali interventi ha messo in atto o conta di mettere in atto nei prossimi 3-6 mesi? 
Jaké kroky jste již provedl nebo máte v úmyslu provést v příštích 3-6 měsících?

54%

17%

17%

16%

16%

7%

7%

2%

Nessun cambiamento particolare - Žádné zvláštní změny

Cancellazione o riduzione dei benefit - Zrušení nebo snížení
zaměstnaneckých výhod

Ristrutturazione con esubero personale tra il 10 e il 30% -
Restrukturalizace s propouštěním zaměstnanců mezi 10 a

30%

Riduzione orario di lavoro / cambio turni - Zkrácení pracovní
doby / změna směn

Riduzione salari/stipendi del personale - Snížení mezd / platů
zaměstnanců

Altro (Chiusura/Cambio attività..) - Další (Uzavření
aktivit/Změna aktivit..)

Importante ristrutturazione con forte esubero del personale
- oltre il 30% - Velká restrukturalizace s vysokým

propouštěním zaměstnanců - více než 30%

Nuove assunzioni / Aumento stipendi - Noví zaměstnanci /
platy se navyšují

Risposta multipla / více odpovědí



45%

19%

16%

15%

5%

1%

Rimandare investimenti pianificati, ma solo nell’attesa della 
ripartenza - Odložit plánované investice, ale pouze při čekání 

na restart

Effettuare nuovi investimenti, per adeguarsi alla situazione /
cogliere opportunità - Nové investice, přizpůsobení se situaci

/ využití příležitosti

Mantenere gli investimenti pianificati senza cambiamenti -
Udržovat plánované investice beze změn

Non avevo pianificato investimenti e non farò investimenti -
Neplánoval jsem investice a nebudu investovat

Annullare definitivamente investimenti pianificati - Trvale
zrušit plánované investice

Anticipare gli investimenti previsti, approfittando della
situazione - Uspíšit plánované investice a využít situace

6. In virtù dell’emergenza Covid ha deciso di:
Na základě mimořádné situace způsobené pandemií jste se rozhodl:

Risposta singola / jediná odpověd´



7. Quale fattore la preoccupa maggiormente per i prossimi 6-12 mesi?
Které z následujících situací se nejvíce obáváte v následujících 6-12 měsících? 

44%

35%

11%

7%

3%

0%

Crisi globale e rallentamento complessivo dell’economia -
Globální krize a celkové zpomalení ekonomiky

Calo della domanda / crisi del settore di appartenenza -
Pokles poptávky / krize v sektoru, k němuž patřím

Limitazione logistica, trasporti, difficoltà a viaggiare -
Logistické omezení, doprava, obtížné cestování

Gestione della liquidità - Řízení likvidity

Altro - Další

Perdita / interruzione delle forniture - Ztráta / přerušení
dodávek

Risposta singola / jediná odpověd´



8. Come reagirà a suo avviso l’economia ceca?
Jak si myslíte, že bude česká ekonomika reagovat? 

25%

72%

3%

Credo che la crisi sarà peggiore di 
quella del 2009-2010, serviranno 
almeno 3-5 anni - Věřím, že krize bude 
horší než v období 2009–2010, bude to 
trvat nejméně 3-5 let

Credo che la crisi sarà recuperata entro 
2 anni, come nel 2009-2010 - Věřím, že 
krize bude překonána do 2 let, stejně 
jako v letech 2009–2010.

Credo che sarà la peggiore crisi di
sempre, tornare ai ritmi pre-covid
richiederà almeno 5-10 anni - Věřím,
že bude nejhorší krize v historii, návrat
k dřívějším rytmům bude trvat
nejméně 5-10 let

Risposta singola / jediná odpověd´

25%

72%

3%



9. Il fattore che maggiormente potrà incidere sulla ripartenza dell’economia ceca sarà
Podle vašeho názoru bude mít na restart české ekonomiky největší vliv: 

45%

19%

11%

10%

8%

5%

2%

1%

Capacità del governo di creare competitività: riforme,
incentivi, politiche di stimolo - Schopnost vlády vytvářet

konkurenceschopnost: reformy, pobídky, stimulační politiky

Performance dell’economia tedesca - Výkonnost německé 
ekonomiky

Incoming turisti dall’estero - Incoming zahraničních turistů do 
ČR

Performance del settore automotive - Výkonnost v
automobilovém průmyslu

Altro - Další

Politica monetaria / Svalutazione della corona - Měnová
politika / Devalvace koruny

Adozione dell’euro - Přijetí eura

Possibilità di viaggiare all’estero - Možnost cestovat do 
zahraničí

Risposta singola / jediná odpověd´



10. Nella fase della ripresa, sarebbe utile che la Camic si dedichi principalmente a
V nové fázi, by bylo užitečné, aby se Camic soustředil zejména na:  

52%

51%

36%

31%

29%

25%

1%

Assistenza informativa ai soci: su leggi, disposizioni,moduli,
segnalazione professionisti, possibili fornitori - Informační pomoc

členům: o zákonech, ustanoveních, formulářích, vyhledávání
profesionálu, dodavatelů

Supporto sviluppo commerciale per i soci: servizi di scouting, ricerca
partner, supporto ricerca personale - Podpora komerčního rozvoje

členů: průzkum trhu, vyhledávání obchodních partnerů, vyhledávání
zaměstnanců

Relazioni istituzionali: incontri con enti, ministeri, politici, opinion 
leader… - Institucionální vztahy: setkání s institucemi, ministerstvy, 

politiky, vedoucími v oborech…

Eventi di networking / momenti di socialità - Networking / společenské
události

Conferenze tematiche su economia e settori portanti - Tematické
konference o ekonomice a předních sektorech

Seminari e tavole rotonde su temi legali, fiscali, mercato del lavoro,
ecc. - Semináře a kulaté stoly: o právu, daních, trhu práce atd.

Altro - Další

Risposta multipla / více odpovědí




