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Bakalářská práce se zabývá problematikou dopadů nouzových stavů a protiepidemických 

opatření na činnost stavebního podniku. Teoretická část definuje pojmy stavební podnik, nouzový 

stav, pandemický zákon a krizové řízení podniku a popisuje dopady nouzových stavů 

a protiepidemických opatření na ekonomiku ČR a dopady nouzových stavů a protiepidemických 

opatření na stavební podniky. Praktická část je zpracována na základě kvalitativní a kvantitativní 

analýzy. Pro zodpovězení konkrétních hypotéz byl sestavený dotazník, který byl následně zpřesněn 

rozhovory se zástupci stavebních podniků. Praktická část pojednává o tom, jaké dopady na 

stavební podniky způsobila situace vzniklá v důsledku nouzových stavů a analyzuje jejich rozsah.  

V úvodu praktické časti je zpracována kvantitativní analýza formou dotazníkového šetření, 

na základě kterého došlo ke zjištění, jak stavební podniky ovlivnil nouzový stav. Dotazníky jsou 

vyplněny od 120 stavebních podniků, které mají rozličné počty zaměstnanců, nabídek služeb, tudíž 

se podotýkají s různými problémy. Následuje kvalitativní analýza zpracovaná formou rozhovoru 

s 9 podniky. Pomocí rozhovoru je cílem získat více informací a zajímavostí ke konkrétním otázkám, 

které už jsou řešeny v dotazníkovém šetření. Výstupem praktické části je zhodnocení dat 

z kvantitativního a kvalitativního výzkumu.  

Výstupem práce je analýza výše zmíněných dopadů na vzorku dat získaných pomocí 

dotazníkového šetření doplněných o rozhovory se zástupci stavebních společností.  

Cílem bakalářské práce je identifikovat a analyzovat dopady nouzového stavu 

a protiepidemických opatření na činnost stavebního podniku. 

Pro zpracování bakalářské práce a k dosažení cíle jsou použity dostupné statistické údaje, 

veřejně dostupné internetové zdroje, odborná literatura zabývající se stavebním podnikem 

a krizovým řízením podniku a data získaná z kvantitativního a kvalitativního výzkumu.  
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„Stavební podnik je právně, majetkově i ekonomicky (hospodářsky) samostatná organizace, 

která sdružuje pod vedením podnikatele lidi a potřebné hospodářské prostředky (obchodní 

majetek patřící podnikateli a sloužící k podnikání).“ [37] 

Cílem stavebního podniku je provádění staveb za účelem dosažení zisku a uspokojení 

poptávky stavebníků. 

 

V obecném pojetí je podnik uspořádaní určitých prvků do celku, který má za cíl přípravu 

prostředků pro uspokojení potřeb. 

Lidé vykonávají práci předmětovou, která se přímo podílí na tvorbě stavebního díla např. stavební 

dělník. Práci dispozitivní zahrnuje vedení a řízení podniku na všech stupních, tj. ve vrcholových 

i nižších úrovních. 

Pracovní stroje a zařízení jsou prostředky, které umožňují lidem provádět jejich činnost. Mohou se 

podílet přímo na výrobě nebo výrobu zajišťují.  

Materiál je zboží nebo surovina, který vstupuje do výroby za účelem dalšího zpracování nebo 

využití.  

Energie je nepřímý náklad, který není součástí konečného výsledku, avšak slouží k jejímu 

zpracování. 

Informace jsou nedílnou součástí k chodu každé firmy.  

Peníze jsou směnný prostředek, který slouží k získávání jakékoliv věci a zajišťují správný chod 

podniku.  
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Stavebním podnikem můžeme nazvat takový podnik, kde je zhotovitel a dodavatel 

právnická osoba, jehož hlavní činnost je ve stavebním sektoru. Cílem každého podniku je dosažení 

co nejvyššího zisku. Tento cíl může ovlivňovat několik faktorů, důležité je umět tyto cíle lokalizovat 

a co nejrychleji je vyřešit. 

Dělení společnosti a družstva dle zákona o obchodních korporací je následující:  

Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti a družstva. Společnostmi jsou veřejná 

obchodní společnost a komanditní společnost, společnost s ručením omezeným a akciová 

společnost a evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení. Družstvy jsou 

družstvo a evropská družstevní společnost.  

Evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení a evropská družstevní 

společnost se řídí ustanoveními tohoto zákona v rozsahu, v jakém to připouštějí přímo použitelné 

předpisy Evropské unie upravující evropskou společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení 

nebo evropskou družstevní společnost.  

Veřejná obchodní společnost je společnost alespoň dvou osob, které se účastní na jejím 

podnikání nebo správě jejího majetku a ručí za její dluhy společně a nerozdílně. V případě, kdy je 

společníkem právnická osoba, vykonává společnická práva a povinnosti jí pověřený zmocněnec, 

kterým může být pouze fyzická osoba. Společníkem nemůže být ten, na jehož majetek byl 

v posledních 3 letech prohlášen konkurs, nebo byl konkurs zrušen proto, že je jeho majetek zcela 

nepostačující; kdo tento zákaz poruší, se společníkem nestane, i když společnost vznikne. Firma 

obsahuje označení „veřejná obchodní společnost“, které může být nahrazeno zkratkou 

 

Obrázek 1: základní prvky seskupení [37] 
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„veř. obch. spol.“ nebo „v. o. s.“. Obsahuje-li firma jméno alespoň jednoho ze společníků, postačí 

označení „a spol.“. 

 Komanditní společnost je společnost, v níž alespoň jeden společník ručí za její dluhy 

omezeně a alespoň jeden společník neomezeně. Firma obsahuje označení „komanditní 

společnost“, které může být nahrazeno zkratkou „kom. spol.“ nebo „k. s.“. Komanditista, jehož 

jméno je uvedeno ve firmě, ručí za dluhy společnosti jako komplementář.  

Společnost s ručením omezeným je společnost, za jejíž dluhy ručí společníci společně a 

nerozdílně do výše, v jaké nesplnili vkladové povinnosti podle stavu zapsaného v obchodním 

rejstříku v době, kdy byli věřitelem vyzváni k plnění. Firma obsahuje označení „společnost s ručením 

omezeným“, které může být nahrazeno zkratkou „spol. s r.o.“ nebo „s.r.o.“. 

Akciovou společností je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet 

akcií.  Firma obsahuje označení „akciová společnost“, které může být nahrazeno zkratkou 

„akc. spol.“ nebo „a.s.“. 

Družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem vzájemné 

podpory svých členů nebo třetích osob, případně za účelem podnikání. Družstvo má nejméně 

3 členy. Firma obsahuje označení „družstvo“ [49] 

Stavební podnik se může dále dělit podle jeho velikosti. Velikost podniku je určen podle 

velikosti obratu, velikosti kapitálu a počtu zaměstnanců. Podle pravidel Evropské unie se určuje 

velikost podniků podle počtu zaměstnanců a ročního obratu, bilanční sumy. 

Podle pravidel EU se podniky podle velikosti dělí: 

• Mikropodniky – méně než 10 zaměstnanců, a jejichž roční obrat nebo bilanční suma roční 

rozvahy nepřesahuje 2 miliony EUR 

• Malé podniky – méně než 50 zaměstnanců a jeho roční obrat nebo bilanční suma roční 

rozvahy nepřesahuje 10 milionů EUR 

• Střední podniky – méně než 250 zaměstnanců a jejichž roční obrat nepřesahuje 50 milionů 

EUR nebo jejichž bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR. 

• Velké podniky – pokud dle uvedených parametrů není podnik mikropodnikem, malým 

podnikem ani středním podnikem. [37] 
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V průběhu života firmy mohou nastat různé komplikace, v nejhorším případě zánik 

společnosti. Důležité je si rizika uvědomovat, předcházet jim a pokud je potřeba, tak je řešit 

efektivně.  

Problémy mohou vznikat buď uvnitř podniku, což jsou interní problémy nebo vlivem 

působením venkovního prostředí, externí problémy. Vnitřní i vnější vlivy na sebe navzájem působí. 

V podniku musí být předem rozeznány možné situace, aby bylo možné předcházet rizikům. Rizika 

jsou externí a interní.  

  

 

Obrázek 2: velikost podniku podle EU - Zdroj vlastní data čerpaná z [37] 
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Činnosti stavebního podniku jsou rozděleny do čtyř hlavních kategorií, a to Hlavní stavební 

výroba, Vedlejší výroba, Pomocná výroba a Ostatní činnosti.  

• Hlavní stavební výroba HSV  

Zahrnuje základní stavební výrobu ZSV, což jsou dodávky práce vlastními 

zaměstnanci, tyto práce dále můžeme rozdělit na hlavní stavební výrobu HSV a na 

přidruženou stavební výrobu PSV.  

o HSV zajišťuje především hrubou výstavbu v pozemním stavitelství např. základy, 

vodorovné konstrukce, svislé konstrukce.  

o PSV jsou dokončující práce např. truhlářské konstrukce, povrchové úpravy. 

• Vedlejší výroba zajišťuje plynulý chod HSV. Připravuje stavební materiály a výrobu stavebních 

polotovarů jako je betonová směs, výztuže do betonů, maltová směs.  

• Pomocná výroba připravuje stavební prostředky pro HSV a PSV zajišťuje jejich plynulý chod, 

výroba má charakter průmyslové výroby.  

• Ostatní činnosti jsou činnosti, které nejsou zahrnuté ve výše zmíněných kategoriích. Jsou to 

především služby (doprava, půjčovna strojů), projektová činnost, výzkum a vývoj. 

 

 

Obrázek 3: činnost stavebního podniku, [1] 
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Nouzový stav je reakcí na nebezpečí, které zásadně ohrožuje na životech, vzniklých vlivem 

živelné, ekologické nebo průmyslové havárie. Nouzový stav může vyhlásit vláda, v případě nutnosti 

rychlého vyhlášení nouzového stavu je k jeho vyhlášení oprávněn i předseda vlády.  

Vláda musí s nařízením nouzového stavu uvést důvod, jak dlouho bude trvat, na jaké území 

se nařízení vztahuje, jaká práva jsou omezena a jaké povinnosti se s nimi ukládají.  

Oprávnění vlády omezení práv a svobod jsou poměrně rozsáhlá, jedná se např. o omezení 

pohybu, práva provozovat podnikatelskou činnost, zákaz shromažďování atd. Veškerá omezení, 

která vláda vyhlásí během nouzového stavu, musí být uvedena právě v daném rozhodnutím. [2] 

 

První nouzový stav byl vyhlášen vládou od 14.00 hodin dne 12. března 2020 z důvodu 

ohrožení zdraví v souvislosti s výskytem coronaviru na území České republiky na dobu 30 dnů. 

Avšak tento nouzový stav se prodloužil až do 17. 5. 2020. Jednalo se té doby o nejdelší nouzový 

stav v rámci Česka. 

 

Omezení volného pohybu 

K 19. březnu 2020 mimo své bydliště byl nutný ochranný prostředek dýchacích cest. 

Od 24. března téhož roku platil zákaz volného pohybu osob na území ČR s výjimkou cest 

do zaměstnání, k vyřízení neodkladných věcí, nákupu nutných potřeb.  

Opatření v oblasti cest do a ze zahraničí 

Od 14. března 2020 platil zákaz vstupu na území ČR pro všechny cizince přicházejících 

z rizikových oblastí. Výjimku měly osoby s trvalým pobytem v ČR nebo osoby jejichž vstup na naše 

území je pro nás přínosem.  

Od 19. března 2020 platil zákaz vstupu na území ČR pro všechny cizince, mimo výjimky výše 

zmíněné. Dále byla postupem času zavedená opatření pro zaměstnance cestující přes hranice 

tzv. pendlery, zákaz vycestování občanům mimo území ČR mimo výjimky dopravních podniků. 

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/#Omezeni_volneho_pohybu
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/#Cesty_zahranici
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Se zlepšující situací bylo možné vycestovat s negativním testem nebo14 denní karanténou. Bylo 

pozastaveno vydávání víz pro cizince.  

Opatření v dalších oblastech 

Opatření bylo zavedeno také v oblasti školní docházky a vzdělávacích akcí,  dopravě, 

sociální oblasti, zdravotnictví, v zajišťování bezpečnosti a vězeňské služby, v činnosti úřadů 

a samospráv.   Úřady musely omezit úřední hodiny. V pondělí a ve středu bylo povoleno mít 

otevřeno 3 hodiny denně. Byl zaveden zákaz kulturních a sportovních akcí, zákaz maloobchodního 

prodeje, otevřené mohly zůstat pouze prodejny s potravinami, drogérie, optika, prodejny 

pohonných hmot, služby spojené s dopravou, tabákové výrobky, novinové stánky, květinářství, 

pohřební služby.  [3] 

 

Druhý nouzový stav byl zaveden z důvodu zvýšení výskytu případů nakažených 

coronavirem v pondělí 5. října 2020 na 30 dnů. Poslanci ho nejprve prodloužili do 20. listopadu 

a podruhé do 12. prosince. Dále byl nouzový stav prodlužován a znovu vyhlášený až do 

11. dubna 2021. Po ukončení nouzového stavu byl uplatněný pandemický zákon.  

 

V druhém nouzovém stavu byl zavedený protiepidemický systém PES, podle kterého se 

rozvolňovala opatření, řídil se indexem rizika v čase. Systém zahrnuje následujících pět stupňů 

pohotovosti. [4] 

Stupeň 5 – Kritický stav  

Celková kapacita systému nemocniční lůžkové a intenzivní péče se začíná blížit svému 

limitu, počet nakažených v populaci je vysoký, a to včetně zásahu zranitelných skupin obyvatel, 

trasování kontaktů je významně omezeno, probíhá komunitní šíření nákazy.  

Stupeň 4 – Vážný stav 

Počet nakažených v populaci je vysoký, je významné bezprostřední riziko dalšího 

zhoršování situace, trasování kontaktů je omezeno, probíhá komunitní šíření nákazy.  

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/#Skolstvi_a_vzdelavani
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/#Doprava
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/#socialni_oblast
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Stupeň 3 – Naléhavý stav 

Šíření epidemie sílí, tlak na systém zdravotní péče je zvýšený, situace vyžaduje intenzivní 

sledování počtu nakažených a hospitalizovaných, vysoký důraz na maximální efektivitu testování 

a trasování kontaktů, vysoké riziko komunitního šíření nákazy.  

Stupeň 2 – Stav pozornosti  

Objevují se lokální ohniska onemocnění, která vyžadují bezprostřední protiepidemickou 

intervenci s ochranou ohrožených skupin, vysoký důraz na maximální efektivitu testování 

a trasování kontaktů.  

Stupeň 1 – Stav opatrnosti 

Epidemie je pod kontrolou, počet nakažených v celé populaci je nízký, epidemie výrazně 

neroste, testování a trasování kontaktů je efektivní, nízké riziko komunitního šíření nákazy.  

 

Vládou bylo nařízeno omezení volného pohybu osob po 21. hodině večerní, později však bylo 

nařízení upraveno a volný pohyb byl omezen až od 23. hodiny. Bylo zamezeno sdružování většího 

počtu osob, přičemž napomáhal systém PES, který určoval maximální počet osob. Bylo zakázáno 

provozování některých služeb a zákaz maloobchodního prodeje. Podmínky byly obdobné jako při 

prvním nouzovém stavu. Omezilo se provozování škol a školských zařízení. Žákům a studentům 

 

Obrázek 4: protiepidemický systém PES, [4] 
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byla uložena pracovní povinnost, která napomáhala k zvládnutí krizových stavů. Návštěvy 

ve zdravotnických zařízení a zařízení sociální péče byly omezeny na nezbytné minimum. Bylo 

omezeno provozování úřadů, toto omezení mohlo mít následky na stavební produkci, jelikož 

jednání s úřady bylo ztížené. Další opatření v rámci nouzového stavu se vztahovala na vězeňské 

služby, zdravotnictví, sociální oblasti, opatření při vstupu do České republiky, nošení ochranných 

prostředků dýchacích cest. [5]  

 

Zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19, a o změně 

některých souvisejících zákonů (dále též jen „Pandemický zákon“). Nabyl účinnosti od 27.února 

2021 a byl schválen s platností na jeden rok, tedy do dne 28.února 2022. S účinností pandemického 

zákona došlo k vyhlášení tzv. stavu pandemické pohotovosti. Poslanecká sněmovna ČR na návrh 

vlády nebo jedné pětiny všech poslanců může tento stav ukončit či znovu obnovit. Má přesně 

nastavená pravidla, pro konkrétní vzniklou situaci, jelikož s takovou situací české zákony 

nepočítaly.  Pandemický stav je mezistupeň mezi nouzovým stavem a běžným stavem. 

Ministerstvo zdravotnictví ČR a krajské hygienické stanice mohou na základě 

pandemického zákona nařídit mimořádná opatření, které zákon obsahuje, na dobu nezbytně 

nutnou v mimořádných situacích. [13] 

Mimořádná opatření, která mohou ovlivnit stavební podnik: 

• omezení činnosti obchodní nebo výrobní provozovny nebo provozu obchodního centra 

nebo stanovení podmínek pro jejich provoz 

• příkaz testovat zaměstnance a jiné pracovníky na přítomnost onemocnění COVID-19. [13] 

 

Pandemický zákon řeší situace, které nouzový stav řešil příliš přísně. Pandemický zákon je tedy 

šetrnější vůči lidským právům, oproti nouzovému stavu. Pandemický zákon by molo být 

dlouhodobé řešení, při dlouhodobém boji s pandemií covid-19. Vláda však nemůže při 

pandemickém zákoně vyhlásit tvrdý lockdown, neumožňuje nařizovat povolávací povinnost 

např. medikům nebo omezit pohyb osob na území ČR.  

Nařízení mimořádných opatření se příliš neliší oproti nouzovému stavu. Náhrada škody pro 

všechny firmy nebude ve stejné výši, bude činit pouze částku skutečných škod, nikoliv ušlý zisk, 

který je především největší škodou při vzniklé pandemii. Poškozený bude muset doložit, že vzniklé 

škodě nebylo možné předejít.  
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V nouzovém stavu má vláda větší pravomoc mimo možnosti běžných zákonů, jedná se 

především o omezení lidských práv a svobod (omezení volného pohybu občanů podle 

místa, času apod.), rychlejší nákup zdravotnického materiálu. Nouzový stav je vyhlášený vládou 

maximálně na 30 dnů, potom může požádat o prodloužení poslaneckou sněmovnu. Stav 

pandemické pohotovosti trvá, dokud jej poslanecká sněmovna nezruší, avšak může trvat 

maximálně do konce února 2022. [14] 
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Státní rozpočet je dokument, jehož součástí jsou příjmy a výdaje státu na jedno roční období. Jedná 

se o plán hospodaření státu. Státní rozpočet se řídí zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů. Ministr financí předkládá návrh státního rozpočtu. Vláda jej 

projedná a následně je schválen Poslaneckou sněmovnou ČR. Po jeho schválení je vydán zákon 

o státním rozpočtu. Vláda, ministerstva a další instituce pak rozhodují o využití finančních 

prostředků. 

Cílem je, aby příjmy státu byly větší než výdaje, jedná se o rozpočet přebytkový. Realističtější 

je rozpočet schodkový, kde příjmy jsou nižší než výdaje. Může nastat tzv. ideální rozpočet, kdy jsou 

příjmy a výdaje vyrovnané.  

Státní rozpočet má celkem tři hlavní zdroje příjmů. Jedná se o daně, ty tvoří nejpodstatnější 

část příjmů do státního rozpočtu, cla a poplatky. Mezi další příjmové zdroje patří dotace, dary, různé 

druhy podpory, půjčky státu a peníze vydělané prodejem statků a služeb.  

Mezi výdaje státního rozpočtu patří náklady spojené s činností organizačních složek státu, 

činností příspěvkových organizací, dávky důchodového pojištění, dávky nemocenského pojištění, 

dávky státní sociální podpory, peněžní dary do zahraničí, nákup cenných papírů nebo výdaje na 

vládní úvěry. [16] 

Saldo státního rozpočtu je výsledek mezi příjmy a výdaji státního rozpočtu. Rozpočet skončí 

přebytkem, nebo schodkem. [17] 

 

Státní dluh vniká schodkovým hospodařením dané země. Představuje souhrn finančních závazků 

vůči domácím i zahraničním věřitelům. Jedná se o stav, kdy jsou státní výdaje vyšší než příjmy. 

Na provoz státu se musí půjčovat. Dlužníky státního dluhu ČR jsou především vláda, kraje a obce, 

příspěvková organizace, státní fondy a zdravotní pojišťovny.  

Český stát může svůj dluh financovat pomocí vydávání státní peněžní poukázky, státního 

dluhopisu, nebo si půjčuje od Evropské investiční banky.  
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Pojem „obsluha státního dluhu“ jsou výdaje v podobě úroků, které musí ČR vynaložit svým 

věřitelům. Tvoří několik procent výdajů z celkového státního rozpočtu.  

Pokud jsou úroky vyšší než růst HDP, nastane nebezpečná situace. V tomto případě obdrží 

stát horší hodnocení od mezinárodních ratingových agentur. Dojde ke zvýšení úrokové sazby 

požadované za vydání nového dluhu a země se dostává do dluhové spirály.  [18] 

Nastane, pokud dluh sektoru veřejných institucí dosáhne 55 % nominálního HDP, aktivují 

se na základě zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, opatření vedoucí 

k dlouhodobě udržitelnému stavu veřejných financí. Vláda musí následující rozpočet vyhotovit jako 

vyrovnaný nebo přebytkový.  [19] 

 

HDP je peněžně vyjádřená hodnota všech statků a služeb vytvořených v daném období na určitém 

území. Stanovuje se podle něho výkonnost ekonomiky. Může být spočten třemi způsoby, a to 

produkční metodou, výdajovou metodou, důchodovou metodou. 

• Produkční metoda  

HDP = Produkce – mezispotřeba + daně z produktů – dotace na produkty 

• Výdajový metoda  

HDP = Výdaje na konečnou spotřebu + Tvorba hrubého kapitálu + Vývoz výrobků 

a služeb - Dovoz výrobků a služeb 

• Důchodová metoda  

HDP = Náhrady zaměstnancům + Daně z výroby a z dovozu - Dotace plus Čistý provozní 

přebytek + Čistý smíšený důchod + Spotřeba fixního kapitálu [20] 

 

Inflace je definována jako nárůst všeobecné cenové hladiny zboží a služeb v ekonomice v určitém 

časovém období. Jde o snížení kupní síly peněz. Změnu cenové hladiny za určité období udává míra 

inflace.  

Míra inflace se vypočítá jako poměr vybraného cenového indexu na konci a na začátku 

období. [21] 
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Státní dluh z roku 2018 činil 1622,0 mld. Kč, v roce 2019 byl ve výši 1642,2 mld. Kč, v roce 2020 činil 

státní dluh částku 2049,7 mld. Kč. Z uvedených hodnot je patrné, že státní dluh se v období 

pandemického stavu dramaticky navýšil. Meziroční nárůst státního dluhu mezi rokem 2018 a 2019 

činí hodnotu 20,2 mld. Kč a mezi lety 2019 a 2020 činí hodnotu 407,5 mld. Kč. [22] 

Státní rozpočet v roce 2019 dosáhl celkových příjmů 1 523,2 mld. Kč, celkové výdaje 

1 551,7 mld. Kč a schodek hospodářského státního rozpočtu tak dosáhl 28,5 mld. Kč. [23] 

Celkové příjmy státního rozpočtu v roce 2020 byly ve výši 1 475,5 mld. Kč, celkové náklady 

1 842,9 mld. Kč. Schodek rozpočtu dosáhl 367,4 mld. Kč. Přes 200 mld. Kč bylo využito pro 

pandemickou situaci. [24] 

Hrubý domácí produkt činil v roce 2019, procentní změnu 2,335 % a v roce 2020 byla změna 

- 6,499 %. [25] 

 

Nouzový stav a protiepidemická opatření v ČR měla v mnoha ohledech negativní dopad na 

ekonomiku státu. Vlivem pandemie COVID-19 se krátkodobě zvýšil deficit i zadluženost všech 

ekonomik EU. V ČR je podstatou několik let neřešené strukturální problémy, které vznikly 

navyšováním mandatorních výdajů v reakci na cyklicky příznivý vývoj ekonomiky a veřejných 

financí. Finanční problémy vniklé vlivem pandemie pak strukturální nerovnováhu zviditelnily 

v plném rozsahu.  

Před pandemií v roce 2019 byla ČR s veřejným dluhem v EU na 4. nejnižším místě viz 

obrázek č. 5, v roce 2020 si své místo stále udržela, v roce 2021 je na 6. místě zemí v EU s nejnižším 

veřejným dluhem, předpokládá se, že státní dluh bude pro ČR stále růst. Aktuální mezinárodní 

srovnání pro ČR nevypadá příliš bezpečně ani ve střednědobém horizontu příštích pěti let. Post-

covidový obrat v dynamice veřejného zadlužení se v ČR během pěti let nepředpokládá. Česká 

republika by se mohla postupně přibližovat k vysoce zadluženým evropským zemím a postupně 

ztratí svoji výhodu nízkého veřejného zadlužení. Otázkou zůstává dluhová brzda ve výši 55 % HDP. 

Při vzniku toho problému by měla následovat dle platné legislativy skutečná konsolidace. [26] 
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Obrázek 5: Veřejný dluh 2019-2026 (v % HDP) [36] 
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Nouzové stavy neměly na situaci ve stavebnictví tak velký dopad, jako na jiná odvětví. Mohly nastat 

problémy z důvodu uzavření obchodů tudíž i stavebnin a byly přístupné pouze pro osoby 

s živnostenským listem a velkoodběratele. Pokud se nakazil jeden zaměstnanec, který se vyskytoval 

na stavbě nebo v prostředí podniku, musel jít do karantény každý, s kým byl v kontaktu. Karanténa 

trvala 14 dní. Tento problém mohl vést k nedostatku pracovní síly, tudíž i k prodlení termínu 

dokončení zakázky. Pokud museli odjet pracovníci z cizích zemí, kteří u nás tvoří velkou část 

pracovní síly na stavbách, mohl nastat nedostat pracovníků i z tohoto důvodu. 

Omezení otevíracích hodin úřadů mohla zpomalit realizaci projektů. Jelikož už jen získat 

stavební povolení, což je nezbytnou součástí pro zahájení stavby, bylo dost obtížné. Poptávka po 

bytech zůstala nadále velmi vysoká a na trhu jich byl nedostatek, jelikož ten, kdo měl finanční 

úspory hledal investice, do kterých bezpečně investovat. 

  

 

Obrázek 6: vývoj stavební produkce, [7] 
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Už v březnu byl pokles stavební produkce na zápornou hodnotu a klesla meziročně o 2,30 %, reálně 

meziměsíčně nižší o 3,1 %. Produkce v pozemním stavitelství se ve srovnání se stejným měsícem 

minulého roku snížila o 5,4 %. Produkce inženýrského stavitelství meziročně vzrostla o 10,4 %.   

Stavební produkce v dubnu 2020 byla reálně meziměsíčně nižší o 1,9 %. Meziročně klesla 

o 4,6 %. Produkce v pozemním stavitelství se ve srovnání se stejným měsícem minulého roku 

snížila o 10,5 %. Produkce inženýrského stavitelství meziročně vzrostla o 13,5 %.  

Stavební produkce v květnu 2020 byla reálně meziměsíčně nižší o 2,9 %. Meziročně klesla 

o 7,6 %. Produkce v pozemním stavitelství se ve srovnání se stejným měsícem minulého roku 

snížila o 11,0 %. Produkce inženýrského stavitelství meziročně vzrostla o 1,2 %. Větší podniky si 

dynamiku dokázaly udržet, ale menší firmy a živnostníci byli výrazně pod úrovní loňského května.“ 

[8] 

 

Nejhůře na tom meziročně byl měsíc červen s hodnotou −11,50 %. Stavební produkce v červnu 

2020 byla reálně meziměsíčně nižší o 2,0 %. Meziročně klesla o 11,5 %. Produkce v pozemním 

stavitelství se ve srovnání se stejným měsícem minulého roku snížila o 14,7 %. Produkce 

inženýrského stavitelství meziročně klesla o 3,2 %. Menší podniky a živnostníci, kteří se ve větší 

míře zaměřují na pozemní stavitelství, zaznamenali výraznější pokles produkce než větší firmy. 

Stavební produkce v červenci 2020 byla reálně meziměsíčně vyšší o 0,8 %. Meziročně klesla 

o 10,4 %. Produkce v pozemním stavitelství se ve srovnání se stejným měsícem minulého roku 

snížila o 10,7 %. Produkce inženýrského stavitelství meziročně klesla o 9,9 %.  

Stavební produkce v srpnu 2020 byla reálně meziměsíčně nižší o 1,4 %. Meziročně klesla 

o 9,7 %. Produkce v pozemním stavitelství se ve srovnání se stejným měsícem minulého roku 

snížila o 11,2 %. Produkce inženýrského stavitelství meziročně klesla o 6,2 %. [8] 

 

Stavební produkce se v září 2020 reálně meziměsíčně zvýšila o 0,6 %, meziročně pak klesla o 8,2 %.   

„Kromě výpadků z důvodu epidemie koronaviru ovlivnila meziroční pokles také relativně vysoká 

základna loňského září. Meziroční pokles produkce zmírnil.“  [8] 

V říjnu 2020 stavební produkce klesla meziměsíčně o 1,7 %, meziročně pak klesla o 10,5 %.  
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Stavební produkce v listopadu 2020 byla reálně meziměsíčně vyšší o 0,9 %. Meziročně klesla 

o 8,4 %. Inženýrské stavitelství pomohlo utlumit pokles stavební produkce.  

Stavební produkce v prosinci reálně meziročně klesla o 12,4 %. V lednu 2021 se podařilo 

vyrovnat prosincový pokles. Stavební produkce v lednu reálně meziročně klesla o 5,2 %. 

Meziměsíčně byla vyšší o 4,2 %. „Navzdory všem překážkám se průmysl jako celek zatím drží. 

V lednu, podobně jako koncem loňského roku, průmyslová produkce mírně rostla. Můžeme to 

považovat za dobrý výsledek, neboť čísla srovnáváme s lednem roku 2020, kdy hospodářství 

v Česku ještě běželo standardně. Situace ve stavebnictví se prozatím výrazně nezměnila, omezení 

se odráží zejména v plynulosti výstavby pozemních staveb,“ říká Radek Matějka, ředitel odboru 

statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky.  V únoru 2021 stavební 

produkce meziročně klesla o 11,0 %, meziměsíčně byla nižší o 3,0 %. „Stavební produkce v únoru 

klesla o 11 %, a to v důsledku vývoje v pozemním stavitelství. Inženýrské stavby byly na úrovni 

loňského února, což je vzhledem k vysoké srovnávací základně a výrazně mrazivějšímu počasí 

velmi dobrý výkon,“ říká Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, 

stavebnictví a energetiky. V březnu stavební produkce reálně meziročně klesla o 3,1 %, 

meziměsíčně byla vyšší o 3,1 %. [8] 
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Stavební produkce za rok 2019 reálně meziročně vzrostla o 2,3 %. Z čehož produkce pozemního 

stavitelství se meziročně zvýšila o 2 % a inženýrské stavitelství o 3,4 %.  Průměrný evidenční počet 

zaměstnanců ve stavebnictví se za rok 2019 meziročně zvýšil o 1,0 %. Průměrná hrubá měsíční 

nominální mzda zaměstnanců ve stavebnictví se zvýšila o 6,1 %.  

Stavební podniky, které mají 50 a více zaměstnanců v České republice uzavřely 60 763 

stavebních zakázek, meziročně tedy klesl počet stavebních zakázek o 5,2 %. Cena celkem 

za uskutečněné stavební zakázky byla o 5,3 % vyšší a činila 248,5 mld. Kč.  

Počet vydaných stavebních povolení meziročně vzrostl a to o 6,3 %, celkem jich stavební 

úřad vydal 86 283 a jejich hodnota byla přibližně ve výši 414,3 mld. Kč, v porovnání s rokem 2018 

vzrostla hodnota o 15,7 %. 

V roce 2019 se zahájila stavba 38 677 bytů a meziročně došlo k navýšení o 16,8 %. Počet 

dokončených bytů činil meziroční nárůst o 7,6 %, jednalo se konkrétně o 36 422 bytů. [8]

Graf 1: meziroční vývoj indexu stavební výroby v letech 2018 až 2019 [vlastní, data čerpaná z [8]] 
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Ke změně došlo během měsíce března roku 2020, kdy se v Česku začalo objevovat onemocnění 

Covid-19. V březnu 2020 byl vyhlášený vládou první nouzový stav, konkrétně ke dni 12.3.2020. 

Nouzový stav trval až do 17.5.2020. První čtvrtletí roku 2020 bylo reálně v porovnání s rokem 2019 

vyšší o 2,9 %. Meziroční produkce tedy vzrostla o 2,3 %, z čehož produkce pozemního stavitelství 

se snížila o 0,7 % a naopak inženýrské stavitelství zaznamenalo nárůst o 15,8 %. Stavební podniky 

s 50 a více zaměstnanci za tuto dobu v ČR uzavřely 12 592 stavebních zakázek, počet zakázek byl 

meziročně nižší o 3,0 %, celková finanční hodnota zakázek byla ve výši 50,3 mld. Kč a snížila se 

o 13,0 %. Stavebních povolení bylo v prvním čtvrtletí roku 2020 meziročně o 0,3 % více a hodnota 

těchto staveb činila 90,4 mld. Kč a ve stejném období s rokem 2019 byl zaznamenán pokles o 1,4 %.  

Zahájila se výstavba 9 140 bytů a došlo tak k meziročnímu snížení o 4,5 %. Dokončených bytů bylo 

8 000 a meziročně došlo k poklesu o 1,3 %. [8] 

V druhém čtvrtletí byla stavební produkce v porovnání s prvním čtvrtletí nižší o 6,5 %. 

Meziročně pak produkce klesla o 8,1 %.  Stavební podniky s 50 a více zaměstnanci uzavřely v ČR 

16 748 stavebních zakázek a meziročně tento počet klesl o 1,3 %. Celková finanční hodnota zakázek 

za toto období činila 67,9 mld. Kč a meziročně se zvýšila o 5,2 %. Stavební úřady vydaly 22 490 

stavebních povolení, meziročně méně o 0,4 %. Hodnota těchto staveb přibližně činila 100,2 mld. Kč 

a ve srovnání s tímto obdobím v roce 2019 klesla o 6,3 %. V tomto období byla zahájena výstavba 

9 506 bytů a meziročně došlo k poklesu o 0,3 %. Počet dokončených bytů bylo 7 240 a meziročně 

klesl o 13,0 %. [8] 

V třetím čtvrtletí neplatil žádný nouzový stav. Stavební produkce byla s porovnáním 

s druhým čtvrtletí nižší o 2,3 %, meziročně byl pokles o 9,4 %. Produkce v pozemním stavitelství se 

meziročně snížil o 10,2 % a inženýrské stavitelství meziročně kleslo o 7,6 %. Stavební podniky s 50 

a více zaměstnanci v ČR uzavřely celkem 17 597 stavebních zakázek, to vedlo k meziročnímu 

vzrůstu o 9,2 %. Tyto zakázky činily celkem hodnotu 65,9 mld. Kč, meziročně došlo k nárustu 

o 3,3 %. Stavebními úřady bylo vydáno 22 452 stavebních povolení, počet byl stejný jako v roce 

2019, hodnota těchto stavebních zakázek činila 95,9 mld. Kč a ve srovnání s předchozím rokem 

2019 klesla o 4,1 %.  Počet zahájených bytů byl 8 510 a meziročně se snížil o 15,2 %. Počet 

dokončených bytů klesl o 13,7 %. Bytů bylo celkem 8 038. [8] 

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2020 začal platit druhý nouzový stav. V porovnání s třetím 

čtvrtletím 2020 byla stavební produkce reálně nižší o 1,9 %. Produkce meziročně klesla o 10,3 %. 

Stavební podniky s 50 a více zaměstnanci v ČR uzavřely 16 498 stavebních zakázek a tím meziročně 

vzrostl o 0,3 %. Celková hodnota těchto stavebních zakázek činila 67,6 mld. Kč, zvýšila se o 7,0 %. 
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Stavební úřady vydaly meziročně o 1,2 % stavebních povolení méně, celkem 21 577. V této době se 

zahájilo 8 101 bytů a meziročně se snížil o 15,1 %. Dokončených bytů bylo 11 132, vzrostl o 4,4 %. 

[8] 

 

Stavební produkce byla meziročně nižší o 7,7 %. U pozemního stavitelství se produkce meziročně 

snížila o 10,1 %, u inženýrských staveb došlo ke změně v poklesu o 1,0 %.  

Průměrný evidenční počet zaměstnanců se ve stavebnictví pro rok 2020 meziročně snížil o 

1,4 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda zaměstnanců vzrostla o 3,5 %.  

Ve stavebních podnicích s 50 a více zaměstnanci v České republice bylo uzavřeno 63 159 

stavebních zakázek. Meziročně pak vrostl počet stavebních zakázek o 1,0 %. Tyto zakázky měly 

celkovou hodnotu 251,9 mld. Kč a meziročně pak vzrostla o 1,1 %. U pozemních staveb se jednalo 

o částku 116,2 mld. Kč, meziroční nárůst o 6,4 %. V inženýrských stavbách částka činila 

135,7 mld. Kč a meziroční pokles o 3,1 %. Za celý rok 2020 stavební podniky s 50 a více zaměstnanci 

smluvně uzavřely celkem 18,3 tisíc zakázek, jedná se o meziroční pokles 2,6 %. Cena, která byla ve 

výši 199,8 mld. Kč, byla za tyto zakázky, které představovaly zásobu doposud neprovedených 

stavebních prací. Došlo k meziročnímu růstu o 16,8 %.  

V roce 2020 bylo stavebními úřady celkem vydáno 85 987 stavebních povolení. Meziročně 

tak nastal pokles o 0,3 %. Povolené stavby činily hodnotu přibližně 389,7 mld. Kč. V porovnání roku 

2020 a 2019 došlo k poklesu 5,9 %.  

Zahájila se výstavba 35 253 bytů, meziročně došlo ke snížení o 8,9 %. Počet dokončených 

bytů se meziročně snížil o 5,4 %, jednalo se o 34 433 bytů. [8] 

 

V prvním čtvrtletí roku 2021 byla stavební produkce reálně v porovnání se čtvrtým čtvrtletím roku 

2020 vyšší o 2,1 %. Meziročně se stavební produkce snížila o 6,1 %. U produkce v pozemním 

stavitelství došlo k poklesu 8,5 %, v inženýrském stavitelství byl zaznamenán meziroční růst o 3,2 %. 

Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve stavebnictví se meziročně snížil o 1,5 %. 

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda stavebních zaměstnanců vzrostla o 2,9 %.  

Stavební podniky s 50 a více zaměstnanci v České republice v prvním čtvrtletím roku 2021 

uzavřely 14 974 stavebních zakázek a meziročně vzrostl o 15,9 %. Jejich celková hodnota činila 

65,7 mld. Kč, meziročně se tato hodnota zvýšila o 29,9 %. Na pozemní stavby připadla část 
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o hodnotě 27,3 mld. Kč, jedná se o nárůst 13,9 %. Inženýrské stavby činily hodnotu 38,4 mld. Kč, 

byl to růst o 44,3 %. Průměrná hodnota pak činila výši 4,4 mil. Kč a meziročně byla vyšší o 12,1 %. 

[8] 

„Růst počtu i objemu nových stavebních zakázek byl zčásti ovlivněn nízkou základnou 

z 1. čtvrtletí roku 2020, kdy byla některá výběrová řízení z důvodu začínající epidemie dočasně 

pozastavena,“ říká Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, 

stavebnictví a energetiky. [8] 

Stavebních povolení bylo vydáno stavebními úřady 19 625, meziročně se jednalo o nárust 

0,8 %. Přibližná hodnota těchto staveb byla 102,5 mld. Kč, v porovnáním se stejným období 

minulého roku 2020 šlo o nárůst o 13,4 %. 

Zahájených bytů bylo 8 451 a meziročně se tak počet zahájených bytů snížil o 7,5 %. Počet 

dokončených bytů činil 9 047 a meziročně vzrostl o 12,6 %, jak je patrné z grafů 3 a 4.  

 

 

Graf 2: meziroční vývoj indexu stavební výroby pro roky 2020 a 2021 [vlastní, data čerpaná z [8]] 
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Graf 3: počet zahájených bytů v letech 2020 a 2021 [vlastní, data čerpaná z [8]] 

 

Graf 4: počet dokončených bytů v letech 2020 a 2021 [vlastní, data čerpaná z [8]] 
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V roce 2019 stavební produkce reálně meziročně vzrostla o 2,3 % v roce 2020 stavební produkce 

meziročně klesla o 7,7 %. Průměrný evidenční počet zaměstnanců se v roce 2019 zvýšil o 1,0 %, 

naopak v roce 2020 se snížil o 1,4 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda se v obou letech 

zvýšila, v roce 2019 o 6,1 %, v roce 2020 o 3,5 %.  

Stavební podniky s 50 a více zaměstnanci v roce 2019 smluvně uzavřely 60 763 stavebních 

zakázek, celková výše za zakázky činila 248,5 mld. Kč, z čehož na zakázky v oblasti pozemní stavby 

připadla částka 108,7 mld. Kč. Na zakázky v oblasti inženýrské stavby částka 139,8 mld. Kč. 

Průměrná hodnota za jednu stavební zakázku činila 4,1 mil. Kč. V roce 2020 bylo uzavřeno 63 159 

stavebních zakázek. Celková částka za tyto zakázky byla 251.9 mld. Kč.  Z toho zakázky v oblasti 

pozemní stavby představovaly částku 116,2 mld. Kč a zakázky v oblasti inženýrské stavby činily 

135,7 mld. Kč. Za rok 2020 přibylo 2 396 stavebních zakázek a finanční nárůst byl v hodnotě 

3,4 mld. Kč.  U pozemních staveb došlo k navýšení o 7,5 mld. Kč v roce 2020 a u inženýrských staveb 

došlo naopak k poklesu o 4,1 mld. Kč.  

V roce 2019 bylo vydáno stavebními úřady celkem 86 283 stavebních povolení v přibližné 

hodnotě 414,3 mld. Kč. Za rok 2020 bylo vydáno stavebními úřady 85 987 stavebních povolení, 

v přibližné hodnotě 389,7 mld. Kč. V roce 2020 bylo vydáno o 296 stavebních povolení méně, 

jednalo se přibližně o částku 24,6 mld. Kč.  

V roce 2019 byla zahájena výstavba 38 677 bytů, v roce 2020 byla zahájena výstavba 35 253 

bytů. V roce 2020 se reálně zahájilo o 3 424 bytů méně. Dokončeno bylo v roce 2019 celkem 36 422 

bytů a v roce 2020 se jednalo o 34 433 bytů, v roce 2020 byl v porovnání s předchozím rokem 

zaznamenán pokles v počtu dokončených bytů, a to o 1 989 dokončených bytů méně. 

Stavební povolení 

Stavební úřady měly vlivem nouzových stavů a pandemické situace omezené provozní 

hodiny, pro pracovníky byl zavedený home office. V následujících grafech jsou uvedené počty 

vydaných stavebních povolení v určitých krajích a konkrétních letech. Počet stavebních povolení za 

období leden až prosinec 2019 je zobrazený v grafu 5, za období leden až prosinec 2020 je v grafu 

6, za období leden až březen 2021 je v grafu 7.  
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Graf 5: počet stavebních povolení za období leden až prosinec 2019 [10] 

Graf 6: počet stavebních povolení za rok 2020, [11] 
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Stavebním podnikům byla nabídnuta pomoc ze strany státu, pomocí kompenzačních 

bonusů a různých programů na podporu zvládnutí krize. Jedná se především o následující 

programy. 

 

V úterý 31. 3. 2020 vláda schválila návrh na úpravu programu Antivirus. Požádat o náhrady mezd 

půjde jednoduše. Program ochrany zaměstnanosti Antivirus má pomoci firmám ochránit pracovní 

místa. Stát bude prostřednictvím Úřadu práce ČR kompenzovat firmám vyplacené prostředky. Toto 

opatření pomůže zaměstnavatelům lépe zvládnout současnou situaci a nebudou tak muset 

sáhnout k propouštění. [6] 

 

Jedná se o kompenzaci nákladů zaměstnavatelům, kteří museli omezit svůj provoz nebo dokonce 

došlo k úplnému omezení provozu, dále také kompenzuje náklady, které vznikly vlivem nařízení 

karantény zaměstnancům.  

Jedná se o překážku ze strany zaměstnavatele, tudíž zaměstnanci náleží náhrada mzdy 

ve výši 100 % průměrného výdělku. Výše příspěvku činí 80 %.  

 

Graf 7: počet stavebních povolení za období leden až březen 2021, [22] 
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Režim se vztahuje na překážky v práci ze strany zaměstnavatele, které vzniknou v důsledku 

na související hospodářské potíže. Jedná se o situaci, kdy zaměstnanci chybí vstupní dodávky 

např. materiál, služby nebo se výrazně omezila poptávkách po produktech a službách.  

Pokud chybí vstupy nastává prodleva a zaměstnavatel musí zaplatit zaměstnanci náhradu 

jeho mzdy ve výši 80 % průměrného výdělku. Je-li omezena poptávka musí zaplatit zaměstnavatel 

zaměstnanci náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku. Výše příspěvku činí 60 %. 

 

Spočívá v odpouštění odvodu plateb na sociální pojištění. Týká se firem do 50 zaměstnanců.  

 

Poskytnutí příspěvku v režimech programu Antiviru dle níže uvedeného členění v jednotlivých stupních PES 

je možné pouze za podmínky, že vznikly překážky v práci a zaměstnavatel zaměstnancům za dobu jejich trvání 

vyplatil náhradu mzdy. V případě, že zaměstnavatel nemůže z důvodu dodatečných podmínek žádat 

o příspěvek v režimu Antivirus Plus, může ve shodných situacích žádat o příspěvek v režimu A. [6] 

 

O náhradu nákladů může žádat pouze zaměstnavatel, jehož provoz byl nutně uzavřen z vlivu 

mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví nebo krizového opatření vlády.  

Parametry:  

• Příspěvek ve výši 100% vyplacené náhrady mzdy v němž jsou zahrnuty i odvody  

• Maximálně 50 000 Kč/měsíc/zaměstnanec 

• Na náklady vzniklé výplatou mzdy po 1. 10. 2020 včetně  

Pro režim Antivirus plus platí některé dodatečné podmínky, které nejsou nutné pro režim 

antivirus A, B. Jestli z tohoto důvodu nelze čerpat příspěvek v režimu Antivirus plus, může se žádat 

i při uzavření provozu v režimu A. 

Podmínky, při kterých nelze čerpat příspěvek z programu Antivirus plus 

Příspěvek v Režimu Antivirus Plus Nebude možné poskytnout zaměstnavateli, který obdržel 

veřejnou podporu poskytnutou podle bodu 3.1 Dočasného rámce v částce vyšší 800 000 eur. 
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• Do tohoto limitu se započítávají všechny podpory poskytnuté dle tohoto bodu Dočasného 

rámce, přičemž je rozhodující částka, která je uvedena na právním aktu poskytnutí podpory 

(zpravidla rozhodnutí o poskytnutí dotace); 

• Aktuálně je podle tohoto bodu Dočasného rámce v ČR poskytována podpora například 

v rámci programů: COVID-nájemné, COVID-lázně, COVID-kultura, některé projekty v rámci 

OP Zaměstnanost 

• Příspěvek Antivirus Plus se bude započítávat do limitu 800 000 eur 

• Nebude možné poskytnout zaměstnavatelům, kteří k 31. 12. 2019 byly podnikem 

v obtížích. 

• Je určena na řešení nedostatku likvidity [6]. 
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„Krize v obecném vyjádření je zlomovým obdobím, kdy se u krizí postiženého objektu rozhoduje, 

zda další vývoj bude směřovat k jeho zániku, nebo k obnovení stavu na úroveň před vznikem krize.“ 

[15] 

Slovo krize je docela často používáno a lze se s krizí potkat denně, avšak je chápáno různě 

a jeho definice není striktně daná. Krize může zasáhnou jakýkoliv subjekt a vůbec nezáleží na jeho 

velikosti.  

Čínský znak pro slovo krize ho dokonale vystihuje. Je složen ze dvou základních symbolů, 

jeden značí nebezpečí, ohrožení a druhý příležitost, šanci, výzvu. Krize tedy nemůže být chápána 

pouze negativně, je možné ji vnímat také jako potencionální příležitost. 

Jakákoliv krize dopadá v negativním smyslu na člověka, na jedince. Člověk je jedincem, je 

zaměstnancem podniku nebo jiné organizace, je součástí národa, občanem státu, příslušníkem 

většího mezinárodního celku a lidstva. Krize, která nastává v různých subjektech, se ho více nebo 

méně, přímo nebo nepřímo, dotýká. A to mnohem více, než sám zaznamená nebo si připouští.  

 Americký filozof francouzského původu Dane Rudhyar přirovnal krizi ke čtyřem ročním 

obdobím – jaro, léto, podzim, zima. Jaro začíná setbou, zasetím nového, mobilizací síly a impulzem 

k něčemu kvalitativně novému. Pak následuje dozrávání setby a vytváření předpokladu pro novou 

úrodu. Tuto část je možno považovat za určitou revoluční fázi v evolučním vývoji s potencionální 

možností vzniku krize, protože dochází ke střetu starého s rodícím se novým. Fáze vyžaduje změnu, 

která nemusí být vždy úspěšná. Pokud systém změnu zvládne, dostává se do třetí fáze, kterou je 

podzim – sklizeň úrody. Zima se opět stává kritickým obdobím, protože, pokud má vývoj 

pokračovat, musí být nastartován nový cyklus. Přípravy na něj se musí organizovat v předstihu již 

v období podzimu. Pokud se přípravy opozdí, nebo neprovedou, dostává se systém do postupné 

krize. [15] 

 

„Krizové řízení je procesem, jehož cílem je vyvést krizí zasažený objekt z krizového stavu.“ [15] 

„Krizové řízení v užším smyslu představuje zahájení procesu vyvedení z krize v době, kdy se 

krize evidentně projevuje lze ji na základě jejich projevů identifikovat.“ [15] 
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„Krizové řízení v širším smyslu zahrnuje vytváření opatření k zamezení vzniku krize, jejího 

včasného identifikování a zvládnutí.“ [15] 

Každá krize má negativní důsledky na objekt zasažený krizí i na jeho okolí. Subjekt postižený 

krizí se snaží eliminovat její následky a vrácení se na stav subjektu před krizí. Musí se především 

zastavit negativní vývoj a usměrnění sestupné vývojové křivky nejdříve do stabilní polohy a pak do 

vzestupného směru.  

Při krizi bývá rozhodujícím faktorem čas, v jehož průběhu se obvykle krize prohlubuje a 

způsobuje stále větší škody. Cílem zasažených subjektů je redukce následků, škod, které způsobila 

krize a minimalizace doby trvání krize. Používá se k tomu soubor přístupů, opatření a metod pod 

souhrnným pojmem krizové řízení nebo také krizový management. Pojem krizové řízení se člení 

podle krizových situací, které mají pomoci řešit. [15] 

 

Krizové řízení je používáno v různých oblastech. Jsou to havárie především v oblastech 

sociálněpolitické, ekonomické krize a krize v důsledku živelních pohrom a havárií.  

Jeden z přístupů je založen na řízení krize, která už nastala a byla identifikovaná. Teprve 

po identifikaci, a to ještě někdy s určitým zpožděním, nastává proces krizového řízení, který 

zpravidla postupuje podle obecného algoritmu, který je uveden na obrázku 7.  

Krizové řízení podniku, který je touto krizí napaden, představuje souhrn zásad nástrojů 

používaných podnikovým managementem a vlastníky za účelem zvládnutí krizové situace 

v podniku a jeho vyvedení do stavu normálního vývoje. Toto krizové řízení má reaktivní charakter. 

Krizové řízení začíná dříve, než lze krizi vůbec identifikovat a než se dostane do fáze 

rozhodujícího zlomu, dokonce ještě dřív, než krize nastane. [15] 

Je nezbytné se průběžně připravovat na hrozící nebezpečí. Je-li podnik dostatečně 

připraven, lépe zvládne krizovou situaci a dochází i ke snížení nákladů na odstranění negativních 

vlivů. [15] 
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Krize podniku je chápana jako: „Situace různé časové délky, ve které se rozhoduje, zda se podnik 

navrátí (minimálně) do situace, ve které byl před vznikem krize, nebo je perspektivně ohroženo 

dosahování podnikových cílů, případně jeho další existence.“[15]] 

Obecně jsou zdrojem krize:  

• Nerovnováhy podniku mezi ním a jeho okolím.  

• Disfunkce mezi vnitřními systémy podniku.  

 

Nalezení odpovědi na tuto otázku je jeden z nejzákladnějších problémů v krizovém řízení. 

První problém je, že krize má objektivní a subjektivní charakter. Objektivně krize vzniká 

prohloubením nerovnováhy do kriticky nestabilního prostoru. Jenže jak objektivně vyjádřit, 

že nerovnováha do něj vstoupila, a podle jakých měřítek nebo ukazatelů? Podle čeho může 

 

Obrázek 7: fáze krize, [25] 
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podnikový management konstatovat „Nepodařilo se nám vyřešit problém, jsme v krizovém 

stadiu“? 

Existují podnikové ukazatele, které o situaci podniku mnohé vypovídají, avšak nelze podle 

nich přesně vymezit, zda je podnik v krizi. Pokud se zeptáte více manageru firem každý vám odpoví 

jinak. Pro někoho se může podnik nacházet v krizi, pro jiného to však může být jen malý problém. 

Lze říct, že v krizi je každý subjekt, který sám vnímá ohrožení své existence.  

Subjektivně vzniká v okamžiku, kdy je nerovnováha podnikovým managementem nebo 

vlastníky chápána jako krizová. Subjektivní vnímání krize ještě neznamená, že krize opravdu 

vznikla. Vzniklá nerovnováha může být projevem běžného cyklu, to je periodického vývoje, 

např. sezónnosti, který nevyžaduje žádná mimořádná opatření. Může se také jednat o izolovanou 

dílčí mimořádnou nerovnováhu, která při celkové stabilitě podniku způsobí problémy, ale podnik 

neohrozí.     

Vznikne-li nerovnováha v podniku, která je nestabilní nebo taková která není projevem 

periodicity. Dostává se do situace, kdy už není schopen tuto nerovnováhu zvládat. Podnik nezvládá 

ve stejném časovém úseku odstranit více problému, které negativně ovlivňují rovnováhu. Nemá 

k odstranění problému dostatečné zdroje jak finanční, tak i lidské a případně další. Podnik, který 

má finanční problémy, je náchylný k bankrotu, když včas nezaplatí významný zákazník, když vláda 

provede restriktivní opatření. 

Identifikace krize je pro podnik důležitý okamžik. Musíme odlišit okamžik vzniku krize a její 

identifikaci. Rozdíl mezi oběma časovými body může být v rozmezí několika minut nebo dokonce 

několika let. Tím, že se podaří identifikovat krizi neznamená to její řešení. Někteří manažeři podniků 

čekají jak se situace tzv. vyvrbí. Také může být problém v tom si vůbec připustit, že krize nastala.[15] 
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Již v minulosti vznikly krize kvůli pandemiím, které se vyskytovaly, např. SARS virové onemocnění, 

které napadá osoby mladšího a středního věku, v roce 2002. [15] 

V roce 2019 se objevilo nové virové onemocnění s názvem COVID-19, nový koronavirus 

SARS-CoV-2. Výskyt se nejprve objevil v Číně ve městě Wu-chan.  

Pandemie pokračuje v roce 2020 i v roce 2021, její vývoj je v současné situaci nejistý a nedá 

se předpokládat kdy bude její konec. Za rok 2020 výrazně vzrostl státní dluh a činí více než dva 

biliony korun. Je jasné, že pandemie koronaviru bude mít výrazné následky ve všech oblastech 

hospodářského života. Jak moc zasáhne stavebnictví a podniky v nich spojené záleží na jejich 

působení na trhu. Pokud se podnik ocitne v krizi, je důležité zahájit neodkladně jeho řešení. 
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Na základě vývoje pandemické situace Covid-19, lze stanovit několik následujících hypotéz:  

• Hypotéza č.1:  Jednání s úřady se prodloužilo z důvodu uzavření úřadů a omezení 

jejich úředních hodin.  

• Hypotéza č.2:  Obrat ve firmách nebyl nijak významně ovlivněn pandemií 

a nouzovým stavem, jelikož provoz stavebních podniků nebyl přímo omezen 

vládními nařízeními.  

• Hypotéza č.3:  Uskutečnění pracovních cest do zahraničí bylo ztížené vládními 

nařízeními a opatřeními cílových států.  

• Hypotéza č.4:  Ve stavebních podnicích nedocházelo k propouštění zaměstnanců 

z důvodu vzniklé pandemické situace.  

• Hypotéza č.5:  Stavební podniky nemusely pozastavit svoji činnost, na základě 

pandemické situace, jelikož jejich provoz a zakázky nebyly výrazně ohroženy. 

Hypotézy budou analyzovány a vyhodnoceny na základě získaných dat z dotazníkového šetření. 

Praktická část obsahuje kvantitativní výzkum, který je založený na informací získaných 

z dotazníkového šetření. Dotazník probíhal pomocí internetové stránky survio.cz1, ze kterého jsou 

čerpána všechna data. 

Dotazník byl před spuštěním vyzkoušen a jeho časová náročnost a jednotlivé otázky byly 

konzultovány s jedním z respondentů. Délka vyplňování dotazníku je nejčastěji do 10 minut.  

Vyplnilo ho celkem 120 respondentů z 500 oslovených. Procento účasti na dotazníku 

je 24 % z dotazovaných, dotazník tedy vyplnil přibližně každý čtvrtý dotazovaný. Respondenti jsou 

různorodí, jak velikostí podniku, tak i dobou působnosti na trhu.  

Dotazníkové šetření je kvantitativní způsob výzkumu, kvalitativní výzkum byl zpracován za 

pomoci dotazování jednotlivých firem. Na individuální rozhovor bylo osloveno 35 stavebních 

podniků, rozhovor se uskutečnil s 9 dotazovanými firmami. Osm z dotazovaných firem na trhu 

působí alespoň 20 let, jedna 14 let. Dotazované firmy působí v oblasti pozemního a inženýrského 

stavitelství a geodetických služeb. Rozhovory proběhly pomocí aplikace MS Teams a telefonicky. 

Doba rozhovoru trvala přibližně 10-15 minut. Prostřednictvím rozhovorů bylo získáno více 

informací a upřesnění ke konkrétním otázkám, které již byly řešeny v dotazníkovém šetření. 

 

1 https://www.survio.com/survey/d/L2E9Y9I1N4A7J7N2R 

https://www.survio.com/survey/d/L2E9Y9I1N4A7J7N2R
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Jednotlivé odpovědi dotazovaných jsou uvedené u konkrétní otázky z dotazníkového šetření. 

V rozhovoru byly položeny následující otázky:  

• Poznali jste rozdíl mezi nouzovým stavem a zavedením pandemického zákona? Popřípadě 

jaké byly rozdíly?  

• Zaváděli jste HO? Pokud ano, pro jaké profese bylo možné jej zavést. Dokupovali jste 

elektronické vybavení? Nastaly komplikace při HO, bylo pro Vás zavedení HO výhodné?  

• Byl u Vás problém s nákupem ochranných pomůcek (roušky, dezinfekce, respirátory 

apod.)? V jakém z nouzových stavů (1. nebo 2.)? Které ochranné pomůcky bylo těžké 

sehnat?  

• Změnila se vlivem nouzového stavu u Vás mzda? Pokud ano, kladně nebo záporně? Proč 

nastala změna? Prodloužilo se jednání s úřady? Pokud ano, z jakého důvodu?  

• Setkali jste se s problémem financování projektu vlivem vzniklé situace? 

• Chyběl Vám nějaký materiál? Byly problémy s dodávkou? Z jakého důvodu? O jaký materiál 

šlo?  

• Pozastavil se nějaký projekt? Došlo k tomu během 1. nebo 2. nouzového stavu?  Co bylo 

příčinnou?  

• Bylo těžké dodržet některá vládní nařízení? Jaká? 
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1. Kolik má Vaše firma zaměstnanců? 

Dotazník převážně vyplnily podniky, které mají méně než 10 zaměstnanců (45) a podniky s 11-50 

zaměstnanci (43). Společností s větším počtem zaměstnanců se dotazníkového šetření účastnilo 

méně. Podniky s počtem 51-250 zaměstnanců (26), s více než 250 zaměstnanci (6). 

Tabulka 1: počet zaměstnanců firmy [vlastní] 

POČET ZAMĚSTNANCŮ ČETNOST [%] 

<10 ZAMĚSTNANCŮ 45 38  

10-50 ZAMĚSTNANCŮ 43 36  

51-250 ZAMĚSTNANCŮ 26 22  

> 250 ZAMĚSTNANCŮ 6 5   

2. Jak dlouho působíte na trhu? 

Převažující většina dotazovaných působí na trhu více než 20 let (75). Méně podniků působí 

na trhu 11-20 let (22), 6-10 let (12), 2-5 let (9), pouze menšina dotazovaných je na trhu kratší 

dobu než 2 roky. 

Tabulka 2: doba působení firmy na trhu [vlastní] 

3. Jakou konkrétní činností se Vaše firma převážně zabývá? 

Stavebními činnostmi, kterými se dotazované firmy zabývají, jsou pozemní stavby – stavby pro 

bydlení, občanské stavby, průmyslové stavby a zemědělské stavby (83), dopravní a podzemní 

stavby – mosty, silnice, tunely, železnice, letištní plochy (16), jiné stavební činnosti (11), 

vodohospodářské stavby – přehrady, úpravy vodních toků, meliorace (8), speciální stavby – 

stožáry, pozemní kolektory (3). 

DÉLKA PŮSOBNOSTI ČETNOST [%] 

VÍCE NEŽ 20 LET 75 63  

11-20 LET 22 18  

6-10 LET 12 10  

2-5 LET 9 8   

MÉNĚ NEŽ 2 ROKY 2 2  
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Graf 8: činnost kterou se firma zabývá [vlastní] 

4. Využili jste programu Antivirus? 

Nejvíce respondentů nevyužilo žádného programu na pomoc při coronaviru a nouzovém stavu 

(93), někteří z respondentů využili režimu A – nařízení karantény zaměstnanců (18), jiného (5), 

režim C – nemožnost přidělovat práci zaměstnancům z důvodu nařízení karantény či péče o dítě 

u významné části zaměstnanců (5), režim E – omezení poptávky po službách a výrobcích (4), 

režim B – nemožnost přidělovat práci zaměstnancům z důvodu mimořádných krizových 

opatření vlády (3), režim D – omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných 

k činnosti zaměstnavatele (3), antivirus plus (1). 

5. Prodloužilo se jednání s úřady v důsledku omezení, která byla zavedena? 

Převážná část respondentů uvedla, že se jednání s úřady kvůli opatřením, které vzniklo 

nouzovým stavem prodloužilo (47), dále se u velké části společností jednání s úřady spíše 

prodloužilo (31), spíše neprodloužilo (21), jednání s úřady se v nouzovém stavu nijak nelišilo 

od normální situace (14), u ostatních firem se jednání s úřady neprodloužilo (7).  

 

Na základě dotazníkového šetření se potvrdila hypotéza č. 1. Jednání s úřady bylo u většiny 

firem prodlouženo, ať už mírně nebo zásadně. V důsledku toho mohl být časově ohrožen 

projekt, vzniklé prodlevy a následné penalizace z nedodrženého termínu mohly zvýšit finanční 

náklady projektu. Stavební úřady měly jak v prvním, tak druhém nouzovém stavu omezený 

provoz a byla tedy upravena i pracovní doba. Pro většinu firem bylo zásadní omezení provozu 

úřadů, bez stavebního povolení nebo ohlášení není možné zahájení vlastní stavby.  
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Tabulka 3: vliv pandemie na dobu jednání s úřady [vlastní] 

PRODLOŽENÍ JEDNÁNÍ S ÚŘADY ČETNOST [%] 

PRODLOUŽILO 47 39 

SPÍŠE PRODLOUŽILO 31 26 

SPÍŠE NEPRODLOUŽILO 21 18 

NEPRODLOUŽILO 21 18 

 

Dále byla tato otázka doplněna o informace získaných z rozhovorů se zástupci firem Jednotlivé 

odpovědi jsou uvedeny níže.  

D1: „Jednání s úřady se prodloužilo vlivem zavedení HO, kvůli nepřítomnosti úředníků.“  

D2: „Jednání s úřady se prodloužilo, když se řešilo stavební povolení jednání se prodloužilo 

i o několik měsíců, především kvůli zavedení HO úředních pracovníků na úřadě. V prvním 

nouzovém stavu nebyl problém, až ve 2. nouzovém stavu se jednání zdrželo.“   

D3: „Prodloužilo se, jelikož úřady špatně fungují, vlivem zavedení HO pro úřední pracovníky. 

Čekáme na vyřízení záležitostí s úřady velmi dlouho.“  

D4: „Jednání s úřady se neprodloužilo, nepocítili jsem žádnou změnu.“   

D5: „Ano několikanásobně. Úředníci mají HO, ale dle jejich vyjádření si přece nebudou brát práci 

domů tzn. jestliže pracují 50% doby je výsledek jasný, a jednotlivé úřady nejsou schopné zajistit 

pracovníkům vzdálené přístupy do systému.“ 

D6: „Ano, spolupráce vázla na straně úřadu.“ 

D7: „Ne, víceméně s úřady jedná pouze účtárna. Jednají s úřady investoři, my pro ně zakázky pouze 

realizujeme.“  

D8: „My jsme stavební firma, takže nevstupujeme do stavebního řízení jako investoři. V první vlně 

bylo zavřeno téměř úplně všechno a byly zavřené z velké části i stavební úřady, takže procesy 

povolovací se zpomalily a pozastavily, někdy i na delší dobu. Na nás to mělo vliv pouze nepřímý, 

např. když se připravovala stavba nějaké nové dálnice, tak se na získání stavebního povolení čekalo 

delší dobu. O to víc teď se státní správou, investory, sprostředkovateli komunikujeme online.“  

D9: „Neprodloužilo.“  

Většina stavebních firem poznala zpoždění při jednání se stavebními úřady. Jednání se 

prodloužilo především kvůli zavedenému home office na úřadech. Problémy se objevovaly 

v prvním i druhém nouzovém stavu.  
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6. Dělá Vaše společnost firemní audit? Pokud dělala, jak probíhal?  

Většina společností firemní audit nedělá (78). Firemní audit provádí pouze větší třetina 

z dotazovaných (42). Ze společností, které provádí firemní audit, ho většina provedla i v nouzovém 

stavu standartním způsobem (60 %), distanční formou (29 %), ostatní firmy povedly firemní audit 

kombinací osobní přítomnosti s videokonferencí (11 %). 

 

Graf 9: firemní audit [vlastní] 

7. Ohrozila vzniklá situace financování některého Vašeho projektu? 

Převážně vzniklá situace ohrozila projekty firmy mírně (41), projekty byly spíše ohrožené u méně 

firem, avšak ne výrazně (32), vůbec situace neohrozila projekty u 26 firem, pouze u menšiny 

firem byly projekty ohrožené, a to spíše ohrožené (18) a zásadně ohrožené (3). 

Tabulka 4: vliv pandemie na financování projektů [vlastní] 
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Pokud se prováděl firemní audit jak probíhal

Distančně Standartně Kombinace osobní přítomnosti s videokonferencí (Teams, Skype)

OHROŽENÍ PROJEKTŮ FIRMY VZNIKLOU SITUÁCÍ ČETNOST [%] 

VŮBEC NEOHROZILA 26 22 

SPÍŠE NEOHROZILA 32 27 

MÍRNĚ OHROZILA 41 34 

SPÍŠE OHROZILA 18 15 

ZÁSADNĚ OHROZILA 3 3 
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Dále byla tato otázka doplněna o informace získaných z rozhovorů se zástupci firem Jednotlivé 

odpovědi jsou uvedeny níže.  

D1: „S financováním projektů nenastal žádný problém.“  

D2: „S financováním projektů nenastaly žádné problémy.“  

D3: „S financováním projektů nenastaly žádné problémy.“ 

D4: „S financováním projektů nenastaly žádné problémy.“  

D5: „S financováním projektů nenastaly žádné problémy.“  

D6: „Ne, žádné problémy s financováním projektu nenastaly.“  

D7: „U financování projektů nevznikly zatím žádné problémy.“ 

D8: „Jsme stavební firma, takže na nás tento problém přímo nemá vliv. Samozřejmě poznáme že 

soukromí investoři hlavně cítí větší opatrnost bank, při schvalování nových projektů, které my jim 

máme postavit. Tedy trend je takový, že banka, která by ještě před rokem neměla problém 

s projektem kancelářské budovy nebo bytového projektu XY, tak teď ho váží a měří ještě opatrněji, 

než do něj pustí financování pro svého developera, nicméně pro nás je to problém sekundární. 

Protože je méně zakázek, primární problém má developer s investičním záměrem, obtížněji sežene 

peníze. U nás není problém s financováním, jelikož my jsme stavební firma, takže už realizujeme 

díla, která jsou povolená, zajištěné financování a na co se vypíše tendr.“ 

D9: „Nesetkali jsme se s problémem financování projektu.“  

U financování projektu nenastaly žádné zásadní problémy u stavebních firem. Pokud je 

stavební firma i investorem stavby, může být problém se získáním finančních prostředků u banky.  

8. Ohrozila situace školení nebo kontroly (např. kontrolní dny) v rámci podniku? 

Vzniklá situace u dotazovaných firem nejčastěji neohrozila žádná školení ani kontroly 

během výstavby (43), u dalších firem (33) nějakým způsobem ohrozila školení i kontroly. Dále 

pak situace ohrozila pouze školení (31) a pouze kontroly (8). 
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Graf 10: vliv pandemické situace na školení či kontroly [vlastní] 

9. Ohrozil nouzový stav dodávky materiálu? 

Dodávku materiálu ohrozil nouzový stav převážně jen mírně u 45 firem, u 38 firem spíše neohrozil, 

jelikož neměly téměř žádný rozdíl v dodávce materiálu. U 23 firem nebyl stav ohrožený vůbec, 12 

firem uvedlo, že nouzový stav spíše neohrozil dodávku materiálu a pouze u 2 byla dodávka 

materiálu zásadně ohrožena.  

Tabulka 5: vliv na dodávky materiálu [vlastní] 

OHROŽENÍ DODÁVKY MATERIÁLU  ČETNOST [%] 

NEOHROZILA 23 19 

SPÍŠE NEOHROZILA 38 32 

MÍRNĚ OHROZILA 45 38 

SPÍŠE OHROZILA 12 10 

ZÁSADNĚ OHROZILA 2 2 

Dále byla tato otázka doplněna o informace získaných z rozhovorů se zástupci firem Jednotlivé 

odpovědi jsou uvedeny níže.  

D1: „S dodávkou mimo EU byl problém, jelikož se snížila kamionová doprava, zdržení na celním 

úřadě. Opoždění dodání bylo i ze strany dodavatele, jelikož nebyl dostatek požadovaného 

materiálu na skladě. Dodávka se opozdila až o 2-3 týdny. Jednalo se především o speciální rozměry 

minerální vaty, na požadavky investora.“  
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D2: „Nejsme výrobní společnost, jsme projekční firma, takže materiál nevyužíváme.“   

D3: „Materiál nám nechyběl, ale vlivem covidové situace materiály výrazně podražují, především 

v poslední době. Materiál byl předem nasmlouvaný, takže v 1. nouzovém stavu ani 2. nouzového 

stavu problémy nebyly, až po ukončení 2. nouzového stavu nastaly problémy.“  

D4: „Jsme projektová firma, takže materiál jako takový nevyužíváme.“  

D5: „Ano, kompletně vše, EPS, XPS, minerální vata, zdící materiály, ocel atd., navíc došlo 

k zásadnímu zdražení.“ 

D6: „Jestli někdy ano, bylo to v únosné míře.“ 

D7: „V 1. nouzovém stavu nebyly problémy, ale po skončení 2. nouzového stavu začíná být velký 

problém se stavebním materiálem, cena materiálu se hodně zvyšuje. Problém především 

pociťujeme u betonářské oceli.“   

D8: „V 1. nouzovém stavu jsme modernizovali poměrně významný provoz, ve kterém se vyrábějí 

asfaltové kryty pro vozovky a tu technologii, která je německá, musela se dovést tak se dva a půl 

měsíce čekalo, než se dostala přes hranice. Jinak se jedná především o nedostatek materiálu 

z ohledu nedostatku kapacit pracovníků na straně výroby. Je nedostatek plastových produktů, 

snažíme se zajistit materiál dlouhodobě. Nicméně jak jsou výrobci vytížení, je jich málo tak zkouší 

s cenami a dodacími lhůtami dělat co umějí, to je trh, tak se s tím dá potýkat.“   

D9: „S materiálem nebyl problém.“  

Pokud stavební firmy používají pro svoji činnost materiál, nastaly u nich problémy v prvním 

i druhém nouzovém stavu. V prvním nouzovém stavu se jednalo především o zdržení zboží, které 

se muselo dovézt přes hranice. Mohlo se jednat o zdržení na celním úřadě, nebo sníženou 

kamionovou dopravou. Po druhém nouzovém stavu firmy uvedly problémy se zdražením 

stavebních materiálů. 

10. Jak jste převážně řešili obchodní styky? 

Obchodní styky byly převážně řešeny neosobním stykem. Nejvíce e-mailem (47), v ostatních 

případech byly obchodní styky řešeny telefonicky (35), videokonferencí (19), osobní schůzkou (16) 

a jiným způsobem (3). 
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Graf 11: vliv pandemického stavu na obchodní styky [vlastní] 

11. Dotkl se vás více první nebo druhý nouzový stav? 

Většiny respondentů se více dotkl druhý nouzový stav (44). Na 41 firem neměl vliv ani jeden 

z nouzových stavů a chod firmy nebyl jiný od standartního. Na 35 firem měl větší dopad první 

nouzový stav.  

12. Byl Váš obrat v důsledku vyhlášení nouzového stavu nižší než předchozí léta? 

Tato odpověď byla u všech respondentů téměř jednoznačná, obrat podniku byl nižší 

v rozmezí   o 0-25 % (103). O 26-50 % se obrat v podniku snížil u 13, obrat se snížil o 51-75 % u 2 

podniků a taktéž o 76-100 % (2). 

Hypotéza č. 2 se na základě získaných informací z dotazníkového šetření potvrdila. Pro 

téměř všechny firmy nebyl obrat jiný než předchozí léta. Několik respondentů zaznamenalo snížení 

obratu v důsledku vzniklé pandemické situace, které však nebylo markantní, pohybovalo se 

v rozmezí od 0-25 %. Nouzový stav však může mít dopad na stavební podniky do budoucna, někteří 

z respondentů dotazníku odpověděli, že toto je otázka budoucích let, jak firma ustojí následky 

nouzových stavů, které v ČR trvaly déle než rok.  
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13. Jaký byl stav Vašich nabídek a poptávek na trhu?  

Stav nabídek i poptávek byl pro většinu firem vyvážený (68). Více poptávek, než nabídek 

zaznamenalo 32 firem. Více nabídek, než poptávek mělo 20 respondentů. 

 

 

Graf 12: stav nabídek a poptávek na trhu [vlastní] 

14. Zdržel se projekt ze strany investora? 

Projekt se u 52 respondentů zdržel ze strany investora, téměř u stejného počtu 50 respondentů se 

projekt ze strany investora nezdržel. U zbylých 18 zdržení nebylo vinnou investora.  

 

Graf 13: zdržení projektů vlivem pandemie [vlastní] 
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15. Jaký vliv má současná situace na mzdu ve Vaší společnosti? 

U téměř všech dotazovaných firem nedošlo ke změně mzdy (91). Jen u menšiny se mzda snížila 

o méně než 10 % (12), zvýšila o méně než 10 % (11), zvýšila o více než 10 % (5) a snížila o více než 

10 % (1). 

Tabulka 6: vliv nouzového stavu na mzdy ve firmě [vlastní] 

VLIV SOUČASNÉ SITUACE NA MZDU VE FIRMĚ ČETNOST [%] 

NEDOŠLO KE ZMĚNĚ 91 76 

SNÍŽENÍ POD 10 %  12 10 

ZVÝŠENÍ POD 10 % 11 9 

ZVÝŠENÍ NAD 10 % 5 4 

SNÍŽENÍ NAD 10 %  1 1 

 

Dále byla tato otázka doplněna o informace získaných z rozhovorů se zástupci firem 

Jednotlivé odpovědi jsou uvedeny níže.  

D1: „Mzdy se nijak nelišily oproti předchozímu období.“  

D2: „Mzdy nebyly ovlivněny, spíše byla ovlivněna platební bilance našich zákazníků, jinak nebyl 

problém. Pracujeme v oboru, který nebyl ovlivněn současnou situací, předpokládáme, že dopad 

poznáme za dva až tři roky, podle toho, jak bude vypadat ekonomika státu.“  

D3: „Nouzový stav neměl vliv na mzdu.“  

D4: „Do mzdy se covidová situace nepromítla, jelikož ve firmě se pracovalo stále.“  

D5: „Mzda se nijak nezměnila.“  

D6: „Ne, nouzový stav nijak neovlivnil mzdy u nás ve firmě.“  

D7: „Ne, mzda se u nás nijak nezměnila.“  

D8: „Nouzový stav neměl přímý vliv na mzdu v naší společnosti.“  

D9: „Mzda se nezměnila.“ 

Stavebnictví nemuselo přerušit svoji činnost kvůli situaci, která nastala. Nouzový stav neměl 

vliv na mzdy ve firmě. 
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16. Museli jste propouštět zaměstnance v rámci nouzového stavu? 

Vzhledem k prvnímu a druhému nouzovému stavu téměř většina firem nemusela propouštět své 

zaměstnance (112), pouze pár jednotlivců muselo propouštět. Jednalo se o tyto důvody: z jiného 

důvodu než covidové situace (4), kvůli nadbytečnosti (3) a nedostatku financí ve společnosti (1). 

 Na základě výše uvedených dat lze konstatovat, že hypotéza č. 4 se potvrdila.  

17.Střídali jste zaměstnance na stavbě, abyste se vyhnuli nakažení všech zaměstnanců? 

Střídání zaměstnanců na stavbě bylo jedno z opatření, které firmy zaváděly. Na stavbě se 

zaměstnanci měli potkávat ve směnách, aby nedošlo k nakažení všech zaměstnanců. Tohoto 

opatření aplikovalo 77 z dotazovaných firem a 43 nikoliv.  

18. Uskutečnil nějaký Váš zaměstnanec pracovní cestu do zahraničí? 

Během nouzového stavu bylo někdy obtížné cestovat, zvláště do zemí s vysokým výskytem nákazy 

covid 19. Kvůli situaci, která nastala nebylo možné pracovní cestu uskutečnit u 104 firem, pouze u 

12 firem bylo možné cestu uskutečnit bez problémů a u 4 společností bylo možné pracovní cestu 

uskutečnit se značnými komplikacemi. 

Na základě výše uvedených dat lze považovat hypotézu č. 3 za potvrzenou. Cesty do 

zahraničí byly pro stavební podniky náročné a komplikované. Nouzové stavy omezovaly zásadně 

možnost cestování, do některých zemí platil i zákaz vycestování. Z dotazníkového šetření je tedy 

patrné, že bylo obtížnější provádět zakázky mimo ČR. Pokud situace dovolovala vycestování, 

většina zemí požadovala negativní test, některé země s negativním testem i nutnou karanténu.  
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Graf 14: vliv pandemické situace na cesty do zahraničí [vlastní] 

19. Zaměstnáváte zaměstnance cizí národnosti? Pokud ano, odjeli do své země nebo zůstali 

nadále pracovat v ČR? 

Téměř dvě třetiny z firem nezaměstnávají pracovníky cizích národností (78), pouze jedna třetina 

respondentů zaměstnává pracovníky cizích národností (42). Pro tyto firmy mohlo zaměstnání cizích 

národností tvořit problémy během nouzového stavu. Především pokud zaměstnanci odcestovali 

do svých zemí, mohl být problém při návratu zpět. 29 respondentů uvedlo, že při vzniklé situaci se 

zaměstnanci cizích národností vrátili zpět do své země, u 14 firem zůstali zaměstnanci cizích 

národností. U stejného počtu firem (14) zůstala většina zaměstnanců cizí národnosti. Pouze u 9 

firem zůstala menšina těchto zaměstnanců a u 3 téměř žádní.  
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Obrázek 8: zaměstnávání pracovníků cizí národnosti 
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20. Využili jste během nouzového stavu studentů vysokých nebo středních škol? 

Během nouzového stavu nevyužily skoro žádné firmy studentů vysokých nebo středních škol (109), 

pouze 11 firem těchto studentů využilo.  

Na jakých pozicích jste měli nedostatek zaměstnanců  

Většina respondentů uvedla, že nedostatek zaměstnanců zaznamenala především u 

řemeslných pozic. Jedná se především o pozice zednické, dělnické. Dále byl uváděn 

nedostatek projektantů a stavbyvedoucích. 

22. Na jakých pozicích jste museli propouštět zaměstnance?  

Většina firem nemusela propouštět na žádných pracovních pozicích, nouzový stav je v tomto směru 

nijak neovlivnil (113). Pouze minimum firem muselo propouštět na pozicích THP (1), dělníci (5), řidič 

(1). 

Až na několik výjimek se v podniku nepropouštěli žádní zaměstnanci, naopak na některých 

pozicích byl pracovníků nedostatek. Přehled těchto pracovních pozic je uveden v otázce číslo 21. 

Nouzový stav tedy nijak zásadně neohrozil ani nezměnil stav zaměstnanců v ohledu nadbytečnosti, 

oproti ostatním hospodářským sektorům téměř vůbec. 
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23.  Byl ve vaší firmě někdo nakažený? 

V 87 firmách se nacházel aspoň jeden zaměstnanec s potvrzeným pozitivním testem na covid 19, 

pouze v 33 se neobjevil nikdo nakažený. 

 

Graf 16: nakažení pracovníci [vlastní] 

24. Bylo možné u vás zavést home office? Museli jste dokoupit elektronické vybavení  

V 19 podnicích bylo možné zavést HO pro téměř všechny zaměstnance. HO pro pouze menší část 

zaměstnanců byl zaveden v 51 podnicích, pro větší část zaměstnanců pouze v 6. Naopak vůbec HO 

nezavedlo 44 podniků. Některé podniky braly HO jako opatření a možnost snížení kontaktu mezi 

zaměstnanci. 

U 33 firem bylo nutné pro efektivní zavedení HO dokoupit dodatečná elektronická zařízení. 

Ostatní firmy (87) nemusely žádné elektronické vybavení kupovat. 

 

Graf 17: možnost zavedení home office během nouzových stavů [vlastní] 
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Dále byla tato otázka doplněna o informace získaných z rozhovorů se zástupci firem 

Jednotlivé odpovědi jsou uvedeny níže.  

D1: „V 1. nouzovém stavu jsme HO nezavedli, nevědělo se, co a jak bude, jaký bude stav vlivem 

covidové situace. Při druhém nouzovém stavu se zavedl HO, nešlo pro všechny zaměstnance, 

někteří zaměstnanci byli potřební na pracovišti např. archiváři, stavbyvedoucí atd. HO šlo zavést 

pro přípraváře, obchodní oddělení. HO byl částečný, zaměstnanci se střídali po týdnech, jeden 

týden na pracovišti další na HO a naopak. Vybavení nebylo nutné dokupovat, jelikož všichni 

zaměstnanci mají svůj pracovní notebook. Bylo však potřeba přes IT oddělení vyřídit vzdálený 

přístup na server (VPN).“    

D2: „HO nebylo nutné zavádět, jelikož ve firmě není tolik zaměstnanců a naši práci z domu nelze 

vykonávat, takže HO nebylo možné zavést.“  

D3: „HO byl používány již před nouzovým stavem, pouze jsme HO rozšířili i na pracovníky, kteří ho 

dříve nečerpali. Jednalo se především o technické profese např. rozpočtář, přípravář, lidé, kteří 

mohou vykonávat svoji práci i z domova.“  

D4: „HO jsme rozšířili. Před tím na HO pracovali pouze zaměstnanci ve výjimečných případech, teď 

se rozšířilo jeho využití. HO se zavedl na všech pozicích, především na žádost, ve většině to byli 

rodiče s dětmi, kteří museli zůstat doma, nebo pokud byl někdo z větší vzdálenosti a byl by problém 

s dojížděním. Museli jsem rozšířit elektronické vybavení, pro ty zaměstnance, kteří byli na HO 

notebooky a pořizovali jsem zařízení na videokonference, abychom se nemuseli přímo stýkat.“ 

D5: „HO jsme zaváděli. Na IT vybavení a nastavení sítí nás to stálo cca 30tisíc a pracovní výkon 

výrazně klesl, takže pro nás nebylo zavedení HO výhodné.“  

D6: „Zaváděli jsme HO u administrativních profesí a jen pouze u matek, které měly doma děti. 

Z elektronické vybavení jsme dokupovali počítače všem, kteří byli na HO. Bylo plno komplikací a pro 

zaměstnavatele to není výhodné.“ 

D7: „HO jsme zavedli pro kancelářské pracovníky, někteří HO využívají i nadále, převážně jde 

o rodiče, kteří potřebují být doma. Technické vybavení nebylo nutné dokupovat.“   

D8: „HO jsme postupně zavedli úplně pro všechny zaměstnance, pro které to šlo, dokonce i pro 

některé zaměstnance na stavbách, kteří tam nutně nemuseli být (přípraváři, účetní na velkých 

stavbách atd.). Od začátku jsem vyzkoušeli mnoho opatření, když to rozdělím na ty na stavbách tak 

tam do dnes běží režimové věci tzn., že se na některých stavbách střídají týmy a nepotkají se, na 

některých stavbách byl nedostatek dělníků nebo specialistů, protože byli zavřeni v jiné zemi třeba 

na Slovensku nebo v Polsku. A protože máme stavby, na kterých si sdílíme experty tak jsme je 
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museli vozit z jiných měst, míst a zemí. Někteří pracovníci nemohli přijet do České republiky, někteří 

nemohli naopak vycestovat. Bylo to a je složité s vycestováním, ubytováním, se stravováním atd. 

V kancelářích to bylo jednodušší, protože tak je to v podstatě jen o tom, že úplně od začátku jsem 

poslali domů všechny zaměstnance nad 65 let na stavbách i v kancelářích, to byla jedna z prvních 

reakcí, když informace o šíření viru epidemiologickém měly tento charakter, že především tato 

nemoc postihuje právě osoby nad 65 let. Pak jsem zaváděli HO v různé intenzitě. Už od začátku 

postupujeme v pásmech, které se podobají systému PES, ale u nás byl zavedený dřív, máme šest 

pásem a vždy zaměstnancům říkáme v jakém režimu právě jsme. Jsou to v podstatě tabulky, 

v kterých je striktně uvedeno kolik lidí se může potkat v zasedací místnosti, při ubytování, jak se 

dělají interní a externí školení atd. Nyní ke dni 10.5. 2021 jsem v předposledním stupni, do kterého 

jsme se dostali před 14 dni z nejhoršího stupně, kdy byl HO u nás ve firmě povinný. Stále platí již 

od 1. nouzového stavu, že HO je doporučený pokaždé když to jenom trochu jde, když to charakter 

práce dovolí. Upravili jsme vnitřní předpisy, že HO může být až 100 % času u pozic, kde to opravdu 

charakter práce umožňuje a kde ty technické podmínky jsou, postupně jsme technické podmínky 

umožnili více a více lidem a postupně jsem se z toho naučili mít výhodu, takže vzdálený přístup 

a řízení teď používáme. Teď už je pro nás běžné, že děláme kontrolu na stavbách online přes 

aplikaci MS – Teams, děláme přes ně hrozně moc věcí, i když nám chybí osobní kontakt, má to i své 

výhody např. šetření nákladů, času, logistiky, uhlíkovou stopu.“ 

D9: „Zavedli jsme HO na všech pozicích, kde to bylo možné.“ 

Pokud stavební firma mohla vykonávat práci z domu, byl zavedený HO, především pro 

rodiče s dětmi, které nemohly do škol, školek, kvůli jejich uzavření. Ve většině případů byl zavedený 

částečný HO, šlo o to, že zaměstnanci se na pracovišti střídali ve směnách, většinou v týdenních. 

Došlo tak k omezení setkávání více zaměstnanců na pracovišti. V nouzovém stavu při kritické 

pandemické situaci, stát vyzíval zaměstnavatele k zavedení HO v co největší míře. HO měl pro 

zaměstnavatele své výhody i nevýhody. Za výhody můžeme považovat šetření energie na 

pracovišti, šetření ochranných pomůcek, snadnější dodržování vládních nařízení, možná online 

komunikace. Mezi nevýhody patří snížená pracovní motivace, méně sociální komunikace.  

25. Bylo pro Vás obtížné dodržování všech nařízení

S dodržováním nařízení nemělo problém 64 společností. Pro ostatních 56 bylo dodržování 

nařízení problematické. 
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Graf 18: obtížnost dodržování vládních nařízení [vlastní] 

Dále byla tato otázka doplněna o informace získaných z rozhovorů se zástupci firem 

Jednotlivé odpovědi jsou uvedeny níže.  

D1: „Dodržování opatření bylo těžké především na stavbě, v kancelářích nebyl problém. Většina 

staveb se realizovalo i v otevřeném prostředí, kde nebylo nutné respirátory v 1. nouzovém stavu 

mít, pokud se zachoval bezpečný rozestup. Při kontrolních dnech však měli respirátory na stavbě 

všichni, kvůli možnému kontaktu. V kancelářích se používaly respirátory ve všech společných 

prostorech a v kanceláři nebyl nutný, jelikož byl díky HO vždy pouze jeden zaměstnance 

v kanceláři.“  

D2: „Vládní opatření nebylo problém dodržovat.“  

D3: „Vládní nařízení nebylo problém dodržovat, jediný problém byl s častým měnění nařízení 

ze strany vlády.“  

D4: „Ve firmě nebyl problém vládní nařízení dodržovat.“  

D5: „Ano kompletně všechny, mám k nim osobní odpor a vážnou pochybnost o jejich smyslnosti!“ 

D6: „Zpočátku pandemie nošení roušek.“ 

D7: „Trošku je komplikace testování pracovníků, je to administrativně a časově náročné.“  

D8: „Ne, protože jsem se jim přizpůsobit museli. Nejhorší byla nepředvídatelnost a neustálé 

měnění.“  
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D9: „Ano, problém byl v rychlých změnách nařízení. Vláda vyhlásila nějaké nařízení a další den začal 

platit, takže firma neměla dostatečný čas se na tyto nařízení připravit.“  

Některé firmy neměly žádný problém s dodržováním vládních nařízení. U ostatních byl 

problém především s častým měněním vládních nařízení, dodržováním ochranných nařízení na 

stavbách, obtížné a náročné testování zaměstnanců.  

26. Byl ve Vaší firmě v 1. nouzovém stavu dostatek ochranných pomůcek? 

V prvním nouzovém stavu bylo málo ochranných pomůcek u 82 firem, což jsou dvě třetiny 

respondentů. Pro 38 společností nebyl problém s ochrannými pomůckami a měly všeho dostatek. 

 

Graf 19: dostupnost ochranných pomůcek v prvním nouzovém stavu [vlastní] 

Dále byla tato otázka doplněna o informace získaných z rozhovorů se zástupci firem 

Jednotlivé odpovědi jsou uvedeny níže.  

D1: „Ve stavebnictví se FFP2 respirátory používají u nás ve firmě na stavbách stále, nebyl pro nás 

teda problém sehnat. Ani s dezinfekčními prostředky nebyl problém, jelikož firma nakupuje velké 

množství a měla uskladněné zásoby. Tudíž nedostatek ochranných pomůcek nijak neohrozil chod 

firmy.“  

D2: „S ochrannými pomůckami nebyl problém v 1. ani v 2. nouzovém stavu.“  

D3: „S ochrannými pomůckami byl problém. Nejvíce byl problém v 1. nouzovém stavu 

s nedostatkem ochranných pomůcek a v druhém byl problém s vysokou cenou.“  
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D4: „Problém s ochrannými pomůckami nebyl.“  

D5: „Nebyl, ochranné pomůcky používáme minimálně, snažíme se vyhýbat situacím, kdy je nutné 

je nosit.“ 

D6: „Ne, s ochrannými pomůckami nebyl problém.“ 

D7: „Nebyl žádný větší problém s ochrannými pomůckami v 1. ani 2. nouzovém stavu. Respirátory 

využíváme ve stavebnictví i bez pandemie, takže jsme jich měli dostatek.“  

D8: „S ochrannými pomůckami byl problém v prvním nouzovém stavu, protože bylo těžké sehnat 

tyto ochranné pomůcky. A stejně jako zbytek republiky, protože jsme nechtěli zatěžovat systém, 

tak jsme si všechno sháněli sami, nepoptávali jsem po státu žádnou pomoc, tzn. šili jsme si roušky, 

vyráběli dezinfekci v laboratořích, které normálně zkoumají vlastnosti betonu a asfaltu.“   

D9: „Nebyl, měli jsme více než dostatek ochranných pomůcek.“ 

S nedostatkem ochranných pomůcek měly nejvíce problém firmy, které neprovádí práci na 

stavbě. Jelikož firmy, které provádí stavební práce mají dostatek respirátorů, kvůli bourání a jiným 

prašným pracím na staveništi. U firem, s kterými byl problém s ochrannými pomůckami byl 

především v prvním nouzovém stavu, kde jich bylo málo, roušky se tedy na územní celé České 

republiky začaly šít ručně. V druhém nouzovém stavu byl problém spíše v ceně, jelikož bylo 

nařízené vládou nošení respirátorů třídy FFP2, zaměstnanci byli povinni chodit na pracovišti pouze 

s touto ochranou dýchacích cest.  

27. Zavedli jste nějaká vlastní opatření? 

Vlastní opatření nebyla zaváděna u 76 respondentů, tyto firmy dodržovaly opatření, které byly 

nařízené vládou. Ve 44 firmách byla zavedena vlastní opatření, která napomáhala k ochraně 

zaměstnanců. Nejvíce se jednalo o tyto opatření: zvýšenou dezinfekci rukou i pracovního prostředí, 

ochranné pomůcky dýchacích cest (respirátory, roušky), omezení kontaktu osob, rozčlení do směn. 

V méně případech se použila opatření typu: měření teploty, home office, dodržování doporučených 

rozestupů, častější větrání prostor, zvláštní režim na stavbách, testování.  

28. Způsobil nouzový stav pozastavení Vašich projektů? 

Nouzový stav měl také dopad na projekty firem, v některých případech musely být projekty 

pozastavené (43). U většiny respondentů (78) se projekty mohly realizovat i během nouzového 

stavu a nebyly nijak ohrožené. 
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Graf 20: vliv nouzových stavů na pozastavování projektů [vlastní] 

Dále byla tato otázka doplněna o informace získaných z rozhovorů se zástupci firem 

Jednotlivé odpovědi jsou uvedeny níže.  

D1: „Pozastavení projektu ze strany naší firmy nenastal, pozastavený projekt byl za celou dobu 

pouze jeden, ale nebylo to vlivem nouzového stavu.“  

D2: „Žádný projekt kvůli nouzovému stavu nebyl pozastavený.“  

D3: „Žádný projekt se nepozastavil.“ 

D4: „Žádný projekt se vlivem vzniklé situace nepozastavil.“  

D5: „Ne, na žádný projekt neměl nouzový stav vliv.“ 

D6: „V současné době nám ruší stát zakázky.“ 

D7: „S pozastavením projektů zatím problém nenastal.“  

D8: „Jedná se o čistě stavební firmu, takže pozastavení projektu může nastat jako sekundární 

problém.“  

D9: „Nejsem schopna přesně říct.“  

K pozastavení projektu nedošlo ve většině stavebních firem, pandemie neměla velký vliv na 

stavební produkci. Mohlo dojít pouze ke zpomalení projektu, kvůli nedostatku stavebního 

materiálu, zpoždění dodávky materiálu, nebo ze strany úřadů kvůli jejich omezení pracovních 

hodin, pracovníků na HO.  
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29. Museli jste na nějaký čas přerušit činnost firmy? 

Většina firem nemusela přerušit činnost podniku (103), pouze 17 firem muselo přerušit činnost. 

Z grafu č. 21 je patrné, že na přerušení činnosti neměl nouzový stav ve většině případů vliv. 

Na základě těchto informací lze konstatovat, že hypotéza č. 5 je potvrzená.  Stavební 

podniky nemusely pozastavit svoji činnost. Můžeme tedy konstatovat, že na stavební sektor byl 

dopad nouzového stavu v současné situaci téměř minimální. 

 

Graf 21: přerušení činnosti firmy během pandemie [vlastní] 

30. Poznali jste rozdíl mezi nouzovým stavem a zavedením pandemického zákona? 

Popřípadě jaké byly rozdíly? 

Tato otázka byla zpracována pouze na základě kvalitativního výzkumu, jelikož pandemický zákon 

vešel v platnost až po zpracování dotazníkového šetření.  

D1: „Nepociťujeme rozdíl, nijak jinak nás pandemický zákon neovlivnil.“ 

D2: „Nepocítili jsem žádný rozdíl, v podstatě se nás to netýkalo.“  

D3: „Zásadně nelze rozlišit rozdíl mezi nouzovým stavem a zavedením pandemického zákona.“  

D4: „Nepoznali jsme, u nás ve firmě se nastavily okamžitě nějaké striktní příkazy mezi jednotlivými 

pobočkami, jelikož je máme po celé ČR. Takže u nás se to nepromítlo.“  

D5: „Nepoznali jsme rozdíl.“ 

D6: „Ne, rozdíl nebyl patrný.“ 
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D7: „Rozdíl nebyl patrný.“  

D8: „Rozdíl byl pouze nepatrný. Provoz hlavně na stavbách a v kancelářích jsme přizpůsobovali 

ze dne na den, podle aktuálního stavu a nařízení. Takže jsme nepocítili velký rozdíl, jestli je nouzový 

stav nebo platí pandemický zákon. Ne, že to není důležité, je to důležité pro různé kompenzace.“  

D9: „Poznali jsme rozdíl na personálním oddělením, chodí méně lidí.“ 

Rozdíl mezi zavedeným pandemickým zákonem a nouzovým stavem nebyl pro firmy 

patrný ani nepocítily žádný velký rozdíl. Jelikož vládní opatření byly ve firmách téměř totožné, 

nadále zůstala povinnost nošení respirátorů na pracovišti a povinné testování zaměstnanců. 

 

Nejvíce se dotazníkového šetření zúčastnily společnosti spíše menšího charakteru, 

s počtem zaměstnanců méně než 10 a 10 až 50 zaměstnanců. Otázky z dotazníkového šetření byly 

doplněny o rozhovor se zástupci z 9 stavebních podniků. Jednotlivé hypotézy č. 1 až 7 byly 

vyhodnoceny u příslušných otázek. Působnost na trhu delší než 20 let převažovala u většiny 

společností. Činností, kterými se stavební sektor zabývá, je mnoho, proto do dotazníkového šetření 

byly uvedeny tyto stavební činnosti: pozemní stavby – stavby pro bydlení, občanské stavby, 

průmyslové a zemědělské stavby, dopravní a podzemní stavby – mosty, silnice, tunely, železnice, 

letištní plochy, jiné stavební činnosti, vodohospodářské stavby – přehrady, úpravy vodních toků, 

meliorace, speciální stavby – stožáry, pozemní kolektory. Nejvíce respondentů se zabývá činností 

spojenou s pozemními stavbami.  

Program antivirus měl pomoci společnostem při finančních problémech vzniklých vlivem 

nouzového stavu. Společnosti mohly žádat o kompenzační bonusy, zejména pomocí programu 

antivirus režimu A, B, C, D, E, Antivirus plus, popřípadě jiného podpůrného programu. Většina 

z respondentů však žádného z uvedených režimů nevyužila.  

Jednání s úřady se u stavebních podniků z velké části prodloužilo vlivem nouzového stavu. 

Šlo především o prodloužení ze strany úřadů, jak uvedl dotazovaný č. 2 v rozhovoru: „Jednání 

s úřady se prodloužilo, když se řešilo stavební povolení, jednání se prodloužilo i o několik měsíců. 

Především kvůli zavedení HO úředních pracovníků na úřadě.“    

Firemní audit dělá běžně pouze 1/3 z respondentů. U firem, ve kterých stavební audit 

proběhl, byl uskutečněný převážně standartním způsobem. Dalšími způsoby provedení byly 

distanční audit a kombinace osobní přítomnosti s videokonferencí. 
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Vzniklá situace ohrozila projekty firem pouze mírně. Dotazovaný č. 8 v rozhovoru zmínil: 

„Jsme stavební firma, takže na nás tento problém přímo nemá vliv. Samozřejmě poznáme, že 

soukromí investoři hlavně cítí větší opatrnost bank, při schvalování nových projektů, které my jim 

máme postavit. Tedy trend je takový, že banka, která by ještě před rokem neměla problém 

s projektem kancelářské budovy nebo bytového projektu XY, tak teď ho váží a měří ještě opatrněji, 

než do něj pustí financování pro svého developera, nicméně pro nás je to problém sekundární. 

Protože je méně zakázek, primární problém má developer s investičním záměrem, obtížněji sežene 

peníze. U nás není problém s financováním, jelikož my jsme stavební firma, takže už realizujeme 

díla, která jsou povolená, zajištěné financování a na co se vypíše tendr.“ 

Vzniklá situace také mohla ohrozit školení a kontroly, nejednalo se však o nijak závažné 

ohrožení. Vnitrostátní dodávka stavebního materiálu byla ohrožena pouze mírně a neměla tak 

žádný výrazný dopad na chod podniku, avšak cena stavebních materiálu se zvyšuje a může tak do 

budoucna zvýšit celkové ceny zakázek. Zmínil se o tom v rozhovoru i dotazovaný č. 7: „V prvním 

nouzovém stavu nebyly problémy, ale po skončení druhého nouzového stavu začíná být velký 

problém se stavebním materiálem, cena materiálu se hodně zvyšuje. Problém především 

pociťujeme u betonářské oceli.“ U dopravy mimo státy EU nebo zahraničním dovozem materiálu 

došlo ke zpoždění vlivem kontroly na celnicích, nedostatku stavebního materiálu na skladech, 

snížení kamionové dopravy. Jednalo se o zpoždění v řádu týdnů až měsíců.   

 Došlo ke komplikacím při realizaci zakázek v zahraničí a pracovních cest do zahraničí. 

U téměř všech z dotazovaných firem nebylo možné tyto cesty uskutečnit. Obchodní styky byly ve 

většině případů řešeny e-mailem a telefonicky, ve snaze zamezit osobním stykům.   

Lze konstatovat, že žádný z nouzových stavů nebyl pro stavební podniky tak kritický, aby 

ohrozil všechny současně. Většiny respondentů se více dotkl druhý nouzový stav. Na 41 firem 

neměl vliv ani jeden z nouzových stavů a chod firmy nebyl jiný od standartního. Na 35 firem měl 

větší dopad první nouzový stav.  

Obrat společnostní se nijak zásadně nelišil, u většiny se jednalo o rozdíl v intervalu 0-25 %. 

Stav nabídek a poptávek byl na trhu pro stavební podniky vyrovnaný. Projekty se u nadpoloviční 

většiny oslovených respondentů zdržely především ze strany investora.  Na mzdy ve stavebních 

podnicích neměl nouzový stav ve stavebním podniku téměř žádný vliv. Uvedl tak i v rozhovoru 

dotazovaný č.2: „Mzdy nebyly ovlivněny, spíše byla ovlivněna platební bilance našich zákazníků, 

jinak nebyl problém. Pracujeme v oboru, který nebyl ovlivněn současnou situací, předpokládáme, 

že dopad poznáme až za dva až tři roky, podle toho, jak bude vypadat ekonomika státu.“  
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Ani na propouštění v podnicích neměl nouzový stav vliv. Některé podniky využily střídání 

pracovníků na směny, aby se zároveň na pracovišti nesetkávali. Jednalo se o jedno z opatření, které 

mělo zamezit přenosu nemoci covid-19.  Dalším opatřením bylo zavedení úplného nebo 

částečného home office, kterého využila více než polovina dotazovaných. HO byl především 

zaveden pro rodiče, kteří potřebovali zůstat doma se svými dětmi a na pozicích, na kterých to bylo 

možné. Jednalo se především o kancelářské pozice. Některé firmy musely dokoupit elektronické 

vybavení, aby mohly využívat HO efektivněji. 

Někteří z respondentů využili vlastních opatření, konkrétně se jednalo o: zvýšenou 

dezinfekci rukou, povrchů, kde je zvýšený pohyb osob, nošení ochranných pomůcek i v době, kdy 

nebyly nařízeny vládou, omezení kontaktu osob, výše zmíněné rozčlenění do směn, home office, 

měření teploty, dodržování doporučeného odstupu, zvýšení větrání, zvláštní režim na stavbách 

a testy. Některým společnostem se osvědčily zavedené postupy z prvního nouzového stavu 

a využily jich i při druhém nouzovém stavu. Vlastní opatření uvedla i dotazovaný č. 8: „Od začátku 

jsem vyzkoušeli mnoho opatření, když to rozdělím na ty na stavbách, tak tam do dnes běží režimové 

věci tzn., že se na některých stavbách střídají týmy a nepotkají se, na některých stavbách byl 

nedostatek dělníků nebo specialistů, protože byli zavřeni v jiné zemi, třeba na Slovensku nebo 

v Polsku. A protože máme stavby, na kterých si sdílíme experty, tak jsme je museli vozit z jiných 

měst, míst a zemí. Někteří pracovníci nemohli přijet do České republiky, někteří nemohli naopak 

vycestovat. Bylo to a je složité s vycestováním, ubytováním, se stravováním atd. V kancelářích to 

bylo jednodušší, protože tam je to v podstatě jen o tom, že úplně od začátku jsem poslali domů 

všechny zaměstnance nad 65 let na stavbách i v kancelářích, to byla jedna z prvních reakcí, když 

informace o šíření viru měly tento charakter, že především tato nemoc postihuje právě osoby nad 

65 let. Pak jsem zaváděli HO v různé intenzitě. Už od začátku postupujeme v pásmech, které se 

podobají systému PES, ale u nás byl zavedený dřív, máme šest pásem a vždy zaměstnancům říkáme 

v jakém tom režimu právě jsme. Jsou to v podstatě tabulky, ve kterých je striktně uvedeno kolik lidí 

se může potkat v zasedací místnosti, při ubytování, jak se dělají interní a externí školení atd. Nyní 

ke dni 10.5. 2021 jsme v předposledním stupni, do kterého jsme se dostali před 14 dny z nejhoršího 

stupně, kdy byl HO u nás ve firmě povinný. Stále platí již od 1. nouzového stavu, že HO je 

doporučený pokaždé, když to jenom trochu jde, když to charakter práce dovolí. Upravili jsme vnitřní 

předpisy, že HO může být až 100 % času u pozic, kde to opravdu charakter práce umožňuje a kde 

ty technické podmínky jsou. Postupně jsme technické podmínky umožnili více a více lidem 

a postupně jsem se z toho naučili mít výhodu, takže vzdálený přístup a řízení teď používáme. Teď 

už je pro nás běžné, že děláme kontrolu na stavbách online přes aplikaci MS – Teams, děláme 
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přes ně hrozně moc věcí, i když nám chybí osobní kontakt, má to i své výhody např. šetření nákladů, 

času, logistiky, uhlíkovou stopu.“  

Dodržování opatření bylo obtížné pro 50 % respondentů. Především byla komplikace 

dodržování opatření na stavbách, kvůli nižším hygienickým podmínkám. Jak uvedl dotazovaný č.1: 

„Dodržování opatření bylo těžké především na stavbě, v kancelářích nebyl problém. Většina staveb 

se realizovalo i v otevřeném prostředí, kde nebylo nutné respirátory v 1. nouzovém stavu mít, 

pokud se zachoval bezpečný rozestup. Při kontrolních dnech však měli respirátory na stavbě 

všichni, kvůli možnému kontaktu. V kancelářích se používaly respirátory ve všech společných 

prostorech a v kanceláři nebyl nutný, jelikož byl díky HO vždy pouze jeden zaměstnanec 

v kanceláři.“ Komplikace byla taky způsobená kvůli častému měnění vládních nařízení.    

Část podniků zaměstnává zaměstnance cizí národnosti. Polovina zaměstnanců cizí 

národnosti odjela do zahraničí, polovina zůstala. V důsledku toho společnosti zaznamenaly 

nedostatek zaměstnanců. Nedostatek pracovníků bylo především na dělnických a řemeslnických 

pozicích, dále se jednalo o odborné technické pozice. Propouštění tedy nebylo na místě. Studentů 

středních a vysokých škol však nevyužily téměř žádné firmy.   

Ve většině podniků byl alespoň jeden zaměstnanec nakažený. Proto se zavedly povinné 

ochranné pomůcky, které byly každodenní nezbytností a v prvním nouzovém stavu jich byl 

nedostatek alespoň ve 2/3 podniků.  Z dotazníkového šetření je patrné, že malé firmy nebyly tak 

zasaženy jako ty velké. Téměř v žádných firmách s menším počtem zaměstnanců nebyl 

nedostatek ochranných pomůcek, naopak u firem s větším počtem zaměstnanců byl 

s ochrannými pomůckami problém. S nedostatkem ochranných pomůcek měly problém firmy, 

které neprovádí práci na stavbě. Jelikož firmy, které provádí stavební práce mají dostatek 

respirátorů, kvůli bourání a jiným prašným pracím na staveništi. Firmy měly problém s ochrannými 

pomůckami především v prvním nouzovém stavu, kdy jich bylo málo. Roušky se tedy na území celé 

České republiky začaly šít ručně. V druhém nouzovém stavu byl problém spíše v ceně, jelikož bylo 

nařízené vládou nošení respirátorů třídy FFP2, zaměstnanci byli povinni chodit na pracovišti pouze 

s touto ochranou dýchacích cest. 

K pozastavení projektu nedošlo ve většině stavebních firem, pandemie neměla velký vliv na 

stavební produkci. Mohlo dojít pouze ke zpomalení projektu kvůli nedostatku stavebního 

materiálu, zpoždění dodávky materiálu, nebo ze strany úřadů kvůli jejich omezení pracovních 

hodin, pracovníků na HO. Rozdíl mezi stavebním a nouzovým stavem nebyl téměř patrný pro žádné 

firmy. Téměř na žádné firmy neměly nouzové stavy tak velký vliv, aby musely na nějaký čas přerušit 

činnost.  
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Ekonomický sektor byl pandemií zásadně ovlivněn. V ČR existují několik let neřešené 

strukturální problémy, které vznikly navyšováním mandatorních výdajů v reakci na cyklicky příznivý 

vývoj ekonomiky a veřejných financí. Finanční problémy vniklé vlivem pandemie pak strukturální 

nerovnováhu zviditelnily v plném rozsahu. Aktuální mezinárodní srovnání pro ČR nevypadá příliš 

přívětivě, a to ani ve střednědobém horizontu. Post-covidový obrat v dynamice veřejného 

zadlužení se v ČR během pěti let nepředpokládá. Česká republika se bude pravděpodobně 

postupně přibližovat k vysoce zadluženým evropským zemím a pokud nedojde k výrazným 

strukturálním změnám ve veřejných financích, postupně ztratí svoji výhodu nízkého veřejného 

zadlužení. 

Ekonomická situace v ČR může mít do budoucích let vliv na stavební podniky. Po skončení 

druhého nouzového stavu již dramaticky rostou ceny materiálů, tento faktor může vést ke zvýšení 

cen stavebních zakázek.  

Nouzové stavy a pandemická situace nijak výrazně neohrozila chod stavebních podniků. 

Stavebnictví bylo ve srovnání s jinými odvětvími zasaženo minimálně. V důsledku opatření 

a nařízení vlády došlo k častějšímu zavedení HO na pracovištích. Téměř žádné stavební podniky 

nepozastavily během nouzových stavů svoji činnost, protože nedošlo k výraznému poklesu 

zakázek.   

Pandemie a nouzové stavy měly vliv na jednání s úřady, které se prodloužilo z důvodu 

uzavření, omezení jejich úředních hodin a zavedení HO pro zaměstnance úřadů. Jednání s úřady 

se týká především investorů, kteří zajišťují přípravné podklady potřebné k zahájení stavby.  

Stavebních podniků, které projekt pouze realizují se tento problém se stavebními úřady dotkl 

pouze nepřímo, např. pokud se připravovala stavba a jednání s úřady se prodloužilo, bylo možné 

jeho realizaci zahájit později, než se plánovalo.    

Obrat firmy se během nouzových stavů oproti předchozím letem nezměnil. Stavební 

produkce nebyla téměř omezená. Avšak nelze zcela vyloučit, že dopady by stavební sektor mohl 

zaznamenat v nadcházejících letech. Jelikož ekonomický stav po dlouhém kritickém období 

z důvodu pandemie není v ČR příznivý a může být ovlivněno i financování státních zakázek.  

Cesty do zahraničí a rozvoj mezinárodních projektů byly vlivem nouzových stavů a nařízení 

vlády negativně ovlivněny. Cesty do zahraničí byly pro stavební podniky náročné a komplikované 

a zaměstnanci mohli vycestovat pouze se značnými komplikacemi. Pokud situace dovolila 

vycestování mimo území ČR, většina zemí požadovala negativní test, některé země negativní test 
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i povinnou karanténu. Pro zaměstnavatele bylo mnohdy lepší cesty do zahraničí odložit, až bude 

příznivější situace. 

Nezaměstnanost se vlivem pandemie v ČR výrazně nezvýšila, došlo ke zvýšení 

nezaměstnanosti přibližně o 1 %. Některé sektory musely propouštět velkou část zaměstnanců, 

ale na trhu byl velký dostatek pracovních míst v jiném odvětví. Stavebnictví se propouštění 

zaměstnanců netýkalo, ani se neočekává, že by k něčemu takovému v blízké době došlo.  

Z analyzovaných dat, je patrné, že k pozastavení činnosti stavebních podniků vlivem 

pandemie a nouzových stavů nedošlo. Můžeme konstatovat, že na stavební sektor byl dopad 

nouzových stavů v současné situaci téměř minimální.  

Cílem bakalářské práce bylo analyzovat dopady nouzových stavů na činnost stavebních 

podniků v ČR. V teoretické části jsou uvedena konkrétní data ze statistického úřadu, která hodnotí 

období před pandemickým stavem a během pandemie. Z dat je patrné, že nouzové stavy měly 

pouze malý negativní vliv na stavební podniky. To potvrdila i praktická část, která je založena na 

analýze dat stavebních podniků. Data byla získána na základě dotazníkového šetření a byly 

doplněny individuálními rozhovory se zástupci stavebních společností. Následně byla získaná data 

analyzovaná a vyhodnocena. Na základě rozboru získaných dat byly zjištěny dopady nouzových 

stavů a protiepidemických opatření na činnost stavebních podniků, lze tak považovat cíl bakalářské 

práce za splněný.  
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