1z2

CRIF: Omezení ekonomiky se mohlo dotknout více
než 1,5 milionu zaměstnanců
Výpadek v tržbách firem a podnikatelů dosahuje stovek
milionů korun
Praha, 23. dubna 2020 – Omezení ekonomiky související s mimořádnými opatřeními proti
šíření nemoci COVID-19 způsobila českým firmám a podnikatelům pokles tržeb o stovky
miliard korun. Firmy a podnikatelé z přímo postižených oborů zaměstnávají více než
milion lidí, opatření se však mohla dotknout dalších více než 600 tisíc zaměstnanců
z oborů, u kterých není dopad nedávných opatření zřejmý na první pohled. Vyplývá to
z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz, kterou provedla společnost CRIF.
„Z našich odhadů vyplývá, že přímo či nepřímo zasažené firmy a podnikatelé přišli v prvním měsíci
omezení o tržby v rozmezí 165-283 miliard korun, což znamená až 9,5 miliardy korun denně. Jde
přitom pouze o okamžitý výpadek tržeb, ne o celkové ztráty v české ekonomice, které budou
samozřejmě vyšší,“ říká Jan Cikler, vedoucí datového oddělení aplikace Cribis, pomocí které CRIF
poskytuje ucelené datové přehledy o finančním zdraví českých firem.
Horší situace panuje obecně mezi podnikateli. „Pokud se pro zjednodušení podíváme na podnikatele
jako na jednu homogenní skupinu, tak zde současná situace mohla vést k výpadku tržeb ve výši až
35 %. Jinými slovy, fyzickým osobám podnikatelům chybělo v prvním měsíci současných opatření
až 28 miliard korun. Naopak u obchodních společností se propad tržeb může pohybovat kolem
29 %, což znamená zhruba čtvrt bilionu korun. Přestože se tedy opatření v obou případech dotkla
zhruba třetiny subjektů, na podnikatele a jejich zaměstnance dopadla o něco tíživěji,“ vysvětluje
Jan Cikler s tím, že velkých zaměstnavatelů z řad firem se současná opatření v první vlně dotkla
v menší míře než menších podniků.
„V současnosti máme mnoho informací o záměrech mohutných vládních intervencí, ale vážný
nedostatek aktuálních informací o situaci ve firmách, s vyjímkou několika dílčích dotazníkových
šetření. Tyto analýzy společnosti CRIF umožňují na základě agregovaných mikroekonomických dat
významně zpřesňovat aktuální odhady výpadků tržeb v ekonomice a případného poklesu
krátkodobé likvidity. To pak umožňuje i poradcům doporučit vládě upřesnění zaměření přijímaných
intervencí dle aktuální situace na trhu,“ upozorňuje Prof. Michal Mejstřík, člen Ekonomického
poradního týmu Ústředního krizového štábu, člen KoroNERV a profesor Institutu ekonomických
studií FSV University Karlovy s tím, že výpadek likvidity v ekonomice bude vyšší než se zdálo
v prvních týdnech po vyhlášení nouzového stavu.
Doma zůstal více než milion zaměstnanců
Firmy, kterých se současná opatření dotkla okamžitě nebo téměř okamžitě, zaměstnávají až 1,3
milionu lidí. Přibližně dalších lidí 400 tisíc zaměstnávají fyzické osoby podnikatelé. Celkem se tedy
opatření mohla dotknout podnikatelů a firem s 1,7 milionu zaměstnanců. Více zasaženi jsou
v tomto ohledu opět zaměstnanci podnikatelů. Současná opatření se dotkla až 35 % zaměstnanců
fyzických osob podnikatelů, ale pouze 28 % zaměstnanců obchodních společností. Důvodem je opět
to, že řada firem s vysokým obratem a velkým počtem zaměstnanců nebyla těmito opatřeními
dotčena. „Je potřeba připomenout, že jde o maximální odhad, ve kterém nezohledňujeme fakt, že
řada firem funguje v určitém omezeném režimu a část svých zaměstnanců nadále využívá.
U oborů, které definujeme jako pravděpodobně nebo určitým způsobem dotčené, například
u stavebnictví či u výroby strojů, není dopad opatření plošný. V odvětvích, kde byl dopad plošný
a zřejmý, je zaměstnáno přibližně milion lidí,“ vysvětluje Jan Cikler.
Největší procento lidí, kterých se omezení dotkla, je v Libereckém kraji
Současná situace se nejvíce dotýká zaměstnanců v Libereckém kraji, kde může být dotčeno až
38 % zaměstnanců místních podniků a podnikatelů. Následuje Karlovarský kraj s 36 %
a Středočeský a Plzeňský kraj s 31 %. Mezi nejméně zasažené kraje patří Olomoucký kraj s 24 %
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a Vysočina a Jihomoravský kraj se 27 %. „V Libereckém kraji působí řada dodavatelů pro
automobilový průmysl, kteří byli z nejrůznějších důvodů nucení přerušit svoji výrobu. Tyto firmy
jsou přitom ve svém regionu často významnými zaměstnavateli. I když se zde tedy situace
nedotýká tak velkého procenta firem a podnikatelů jako třeba v Karlovarském kraji, dopad na
obyvatele je zde vyšší,“ vysvětluje Jan Cikler.
Poznámka pro editory: Analýza definuje dvě skupiny zasažených odvětvích. V první skupině jsou odvětví,
kterých se opatření dotka plošně a zjevně. Jde například o ubytování a stravování nebo provozovatele
sportovních aktivit a další obory. Zároveň zde jsou zde zařazeny obory, kterých se aktuální situace zjevně
dotýká, ale nemusí přímo souviset s vládními nařízeními (například výroba automobilů, výroba ostatních dílů a
příslušenství pro motorová vozidla apod.) Ve druhé skupině jsou obory, kterých se současná opatření nebo
jejich důsledky pravděpodobně rovněž dotýkají okamžitě. Jejich dopad už není ale bezprostředně zjřemý a
nemusí být také plošný. Sem patří například stavebnictví, ale také výroba strojů a zařízení.

Profil společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.
CRIF – Czech Credit Bureau, a.s.
Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a. s. je součástí celosvětové skupiny CRIF.
Poskytuje svým klientům aplikaci Cribis, která obsahuje informace o více než 10 milionech podnikatelských
subjektů a fyzických osobách z České a Slovenské republiky čerpající z více než 43 informačních zdrojů.
Volitelným modulem aplikace Cribis je mezinárodní služba SkyMinder umožňující exportérům a dalším
společnostem prověřování finančního zdraví, varovných informací a majetkových vazeb u více než 200 milionů
společností z 230 zemí a území světa.
Společnost také poskytuje komplexní řešení pro oblast řízení úvěrových rizik a pod značkou iRating pokročilé
nástroje pro hodnocení ekonomického stavu společností nebo také municipalit.
Společnost CRIF je zároveň organizátorem největších českých úvěrových registrů, Bankovního registru
klientských informací a Nebankovního registru klientských informací. Jejich prostřednictvím si zejména
banky, stavební spořitelny a leasingové a splátkové společnosti ověřují schopnost svých klientů splácet budoucí
závazky. Oběma registrům CRIF – Czech Credit Bureau zajišťuje i technický servis. Široké veřejnosti nabízí
možnost získat úvěrovou zprávu na klientských centrech obou registrů a nově také prostřednictvím bezpečného
on-line přístupu do webového portálu www.kolikmam.cz, díky kterému získá uživatel aktuální přehled o svých
závazcích z pohodlí domova nebo kanceláře.
Zároveň provozuje registr finančních poradců ELIXIR, který nabízí komplexní data o profesní historii
finančních poradců.
Nově také provozuje registr REPI sloužící pro sdílení platebních informací mezi jednotlivými členy,
společnostmi, které poskytují svým klientům nějaký druh služby, založené na splátkách – půjčku, nákup
na splátky, nebo nákup na fakturu s odloženou splatností. Registr je určen rovněž pro poskytovatele
úvěrů, e-shopy, společnosti pronajímající nemovitosti, poskytující telekomunikační nebo datové služby a
poskytovatele kabelových televizí.
Webový odkaz: www.crif.cz
Portál www.informaceofirmach.cz
Portál slouží k bezplatnému prověřování finanční výkonnosti, míry varovných informací a vlastnických vazeb
u českých a slovenských firem. Obsahuje výběr obchodních informací o 4 milionech podnikatelských subjektů,
které čerpá prostřednictvím profesionální aplikace Cribis z více než 40 hlavních informačních zdrojů. Na portálu
si uživatel může zdarma prověřit sledovanou firmu z více hledisek. Kromě základních informací užitečných pro
její identifikaci má uživatel po bezplatné registraci k dispozici také sadu varovných informací vztahujících se
přímo k dané firmě anebo ke skupině společností napojených na vyhledanou firmu. Užitečnou pomůckou pro
rychlé prověření podnikatelského rizika hledané firmy je barva vícezdrojového Semaforu Cribis ukazující míru
vážnosti známých varovných informací k danému subjektu. Přehlednou orientaci o vazbách na vyhledanou
firmu poskytnou uživatelům tabulkové přehledy subjektů napojených na danou firmu sestavené z několika
desítek různých informačních zdrojů. Pro zjištění finanční situace hledané firmy je na portálu zveřejněn graf
ukazující vývoj jejích tržeb a zisků nebo ztrát od roku 2011 do současnosti.
Webový odkaz: www.informaceofirmach.cz
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