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Nejdříve poděkování

Doba našemu oboru, který souvisí s přímým kontaktem se zákazníky, příliš nepřeje, a tak jsme 
tuto bleskovou sondu dělali kompletně v naší režii, v čase, kterého teď máme více než obvykle.

Chtěl bych v prvé řadě poděkovat mé kolegyni Katce Baštářové, která se do projektu zakousla 
jako lev a kromě moderování skupinových diskusí zařídila i rekrutaci naprosté většiny 
respondentů. Mimochodem díky všem dalším rekrutátorům i respondentům, kteří se účastnili 
zdarma.

Velké díky Vojtovi Hündlovi z ppm factum research, který pro nás zrealizoval kvantitativní 
část průzkumu a zařídil sběr dat na 1000 respondentech za naprosto symbolickou cenu.

A v neposlední řadě chci poděkovat Simče Kopové a celé agentuře Donath Business & 
Media, která nám zdarma pomáhá s medializací výstupů.

Tomáš Rudolf (Insiqua)



Proč a jak vznikla tato blesková sonda?

Moc neumíme šít roušky, ale umíme dělat průzkum trhu. A tak, když jsme přemýšleli nad tím, 

čím bychom mohli přispět ke vzedmuté vlně vzájemné pomoci, řekli jsme si, že zkusíme zjistit 

nějaké informace, které by mohly pomoci majitelům restaurací a hospodským, tedy těm, kteří 

jsou nejvíce na větru.

Při první on-line skupinové diskusi na téma restaurací však začala na povrch vyplouvat témata 

nějak větší a komplikovanější – témata související s tím, jak si my Češi pomáháme, jak moc 

soucítíme s ostatními a jak to vlastně v krizi zvládáme. A tak jsme se trochu nechali vést tím, 

co nám respondenti říkali a čekali, co z toho vypadne. 

Udělali jsme ještě pár on-line skupinových diskusí a zkombinovali to s krátkým on-line 

průzkumem na 1000 respondentech.

A nyní máte pár zjištění z této naší bleskové sondy v ruce. Možná tam najdete něco 

zajímavého. Mimochodem je tam nakonec i něco k těm restauracím. J
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Hlavní zjištění

� Jak si Češi pomáhají:
� Celkově si lidé pomáhají o něco více než dříve (ne nějak dramaticky), ale pomoc se přesouvá směrem 

k nejbližším (rodině a známým). Pomoci ostatním, např. příspěvky různým nadacím atd. spíše ubývá.
� Nejvíce se pomáhá s nákupy (31%) a výrobou roušek (29 %), na třetím místě je psychická podpora, tzn. 

sociální sítě, telefonáty apod. (29%). 
� Čtvrtina lidí se snaží podporovat služby, které byly omezeny.
� Více než 20 % lidí pomáhá ve 4 a více oblastech, jsou to většinou OSVČ, podnikatelé, vedoucí pracovníci 

a více ženy než muži = pomáhají ti, kteří jsou nejvíce biti.
� Celkově se nějakým způsobem zapojuje do pomoci přibližně 68 % lidí.

� Příjmy a jak se Češi (ne)spoléhají na pomoc od státu:
� V tuto chvíli cca 70 % lidí necítí žádný dopad na své příjmy. Ti, co trpí nejvíce jsou OSVČ/podnikatelé na 

jedné straně a lidé s nejnižšími příjmy (např. manuálně pracující) na druhé straně. Klasické střední třídy 
– zaměstnanců se SŠ/VŠ se to zas tak finančně nedotýká.

� Na pomoc státu se spoléhá pouze cca 12-13 % lidí,  ale mají pocit, že kolem nich se na pomoc státu 
spoléhá více než 2x tolik. Jsou Na pomoc státu spoléhají zejména nízkopříjmové skupiny, rodiny s dětmi 
a překvapivě více muži než ženy.

� OSVČ a podnikatelé si naopak snaží pomoci sami, jak umí a se státem moc nepočítají.
Celkově se spoléhá primárně na sebe 86 % lidí – cca polovina z nich doufá, že jim stát alespoň trochu 
pomůže, zbytek vůbec se státem nepočítá. 
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Hlavní zjištění

� Hospody a restaurace:
� Většina lidí (68 %) si myslí, že restaurace zaslouží jejich podporu.
� 70 % lidí doufá, že stát restauracím nějak pomůže.
� Převládá názor, že nejvíce bity budou malé podniky.
� To, že jsou podniky zavřené, respondenty trápí zejména z důvodu lítosti, soucítění s majiteli a 

zaměstnanci, mnohem méně pak z důvodu nemožnosti aktuálně podniky navštěvovat.
� Více než 40 % respondentů podniky alespoň nějakým způsobem podporuje.
� Čtvrtina respondentů využívá dovoz jídla a přibližně 20 % lidí si vyzvedává jídlo v provozovně.
� Více než polovina lidí by minimálně zvažovala nákup voucheru, který by mohli uplatnit po otevření a 

dalších 7 % již vouchery tohoto typu využívá.

� Jak se Češi dívají do budoucna, až pomine doba COVID:
� Necelých 70 % lidí bude trávit dovolenou raději v ČR než v cizině.
� Více než 70 % lidí bude podporovat spíše české podniky než zahraniční.
� Cca 60 % bude opatrnější s utrácením peněz.
� Skoro 60 % navštíví co nejdříve svou oblíbenou hospodu.
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Jak si pomáháme?



Pouze 3 z 10 domácností cítí výrazný úbytek peněz. 

K1. Jaký z následujících výroků nejlépe vystihuje vaši současnou situaci ohledně rodinných příjmů?
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n=1000, údaje v %

28

70

2

Změna rodinného rozpočtu

příjmy se výrazně snížily

příjmy zůstávají přibližně stejné

příjmy se výrazně zvýšily

Z kvalitativního šetření vyplývá, že obavy se vážou spíše k budoucnosti než 
k současnému stavu. Mnozí respondenti si vůbec nedokážou představit, co 
konkrétně očekávat a spíše se obávají horších scénářů.

� Lidé změnili místo výkonu práce (na home
office), ale často stále do velké míry pracují.

� Zároveň ještě do velké míry „dobíhají“ peníze 
z předchozích měsíců.
� Někteří zaměstnanci jsou navíc kompenzováni 

zaměstnavateli, někteří lidé již dokonce obdrželi 
příspěvek od státu.

� Podvědomě lidé často snížili náklady, žijí 
skromněji bez zásadního vlivu na kvalitu 
života a to jim pomáhá často vnímat situaci 
poměrně pozitivně. 

„No spíš jsme stáhli náklady. 
Zase to tolik nebolelo.“



Nejvíce trpí na jedné straně domácnosti s dětmi a podnikatelé, na 
druhé straně lidé s nejnižšími příjmy, často pracující na DPP / DPČ. 

K1. Jaký z následujících výroků nejlépe vystihuje vaši současnou situaci ohledně rodinných příjmů?
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n=1000, údaje v %

28

70

2

Změna rodinného rozpočtu

příjmy se výrazně snížily

příjmy zůstávají přibližně stejné

příjmy se výrazně zvýšily

SNÍŽENÍ
Domácnosti s dětmi školou povinnými, 

podnikatelé/OSVČ, manuálně pracující, lidé ve 
věku 30-44 let, s nejnižšími příjmy, se základním 

vzděláním a SŠ bez maturity

PŘÍJMY ZŮSTALY STEJNÉ
Domácnosti bez dětí školou povinnými, 

důchodci, lidé se SŠ a VŠ a vyššími příjmy

ZVÝŠENÍ
Lidé s nejvyššími příjmy

Běžní zaměstnanci (zastupci střední třídy) většinou problémy zatím nepociťují, 
neboť pobírají mzdu v plné výši, nebo pouze částečně zkrácenou.

„Pro mě je to naopak výhoda, nechodím 
do práce každý den a přitom mám stejný 

plat.“



Se státem moc nepočítáme, spoléháme spíše ne sebe. 

K2. Spoléháte se v situaci spojené s COVID-19 spíše na stát a jeho pomoc a podporu nebo se 
spoléháte spíše na sebe? Který z výroků vás nejvíce vystihuje?
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n=1000, údaje v %

4 10 42 45
Vystihuje

mě

Na koho se spolehnout

Spoléhám se pouze na pomoc státu, věřím, že mi stát pomůže

Spoléhám se na pomoc státu, ale vím, že nepokryje vše

Spoléhám na sebe, ale počítám s tím, že mi stát také trochu pomůže

Na pomoc a podporu státu se vůbec nespoléhám, spoléhám se pouze
sám na sebe.

� Na pomoc státu spoléhají zejména 
domácnosti s dětmi školou povinnými, které 
často nemají jinou možnost než být s dětmi 
doma a lidé s nižšími příjmy.

� Obecně se však na stát příliš nespoléhá a to 
především ze 3 důvodů:

� Pomoc se jeví jako nejednoznačná, spíše se o ní 
mluví a mnoho lidí cítí, že se jich nakonec 
nebude týkat.

� Často se mluví o hrozbě vysokých pokut a lidé 
mají strach o pomoc žádat, neboť si nejsou jisti, 
zda by prošli případnou kontrolou.

� Příliš lidí zatím žádné reálné peníze od státu 
nedostalo.

Využívání státní pomoci je pro respondenty často spojeno s pojmy jako 
nejistota, byrokracie, nedůvěra nebo dokonce strach.

„Zatím jsem z ošetřovného 
neviděla ani korunu, tak 
bůhví jestli něco bude.“

„Já prostě s dětmi doma být 
musím. Nemám šanci jít někam 

na brigádu.“



O ostatních si myslíme, že budou chtít pomoc od státu více. 
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K2. Spoléháte se v situaci spojené s COVID-19 spíše na stát a jeho pomoc a podporu nebo se 
spoléháte spíše na sebe? Který z výroků podle vás vystihuje většinu obyvatel ČR?

6 25 43 25Vystihuje
většinu

Na koho se spolehnout

Spoléhám se pouze na pomoc státu, věřím, že mi stát pomůže

Spoléhám se na pomoc státu, ale vím, že nepokryje vše

Spoléhám na sebe, ale počítám s tím, že mi stát také trochu pomůže

Na pomoc a podporu státu se vůbec nespoléhám, spoléhám se pouze
sám na sebe.

n=1000, údaje v %

� Respondenti mají pocit, že jsou na tom lidé 
hůře než oni.

� Často jsou zmiňovány případy, které 
prezentují média – ať už masová nebo 
sociální.

� Konkrétní případy, které jsou často dle 
názoru respondentů dramatizovány, 
vyvolávají představu, že situace je v mnohých 
domácnostech nebo firmách velmi 
problematická.

Dá se říci, že obecně mají lidé pocit, že jsou na tom ostatní lidé hůře než oni, 
což je umocňováno silnou mediální přítomností dramatických případů.

„Když čtu ty věci na 
Facebooku... ...to jsme ještě 

úplně v pohodě.“ 



Pomáháme si více. Rodina a příbuzní jsou na prvním místě, ale 
nezapomínáme ani na další kolem nás.

K3. V dnešní době se hodně mluví o solidaritě, dobročinnosti a pomoci druhým. Vnímáte 
nějaké změny i ve vašem chování oproti době před COVID-19? (1-5) 
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n=1000, údaje v %

4

8

11

11

62

75

78

85

34

17

11

4

Pomoc rodině a
příbuzným

Pomoc přátelům a
známým

Pomoc lidem z mého
okolí

 Pomoc někomu jinému

Komu pomáháme

pomáhám méně než dříve

pomáhám stejně jako dříve

pomáhám více než dříve

� Lidé si pomáhají o něco více než dříve.

� Nejvíce se pomoc soustředí na rodinu 
a příbuzné. Respondenti zmiňují, že jde 
zejména o seniory.

� Více pomáhají mladší lidé (16-29), 
domácnosti s dětmi školou povinnými 
a v menších městech.

Anonymní pomoci naopak spíše ubývá, což respondenti vysvětlují i tím, že jim 
často již nezbývá kapacita pomáhat jinde než svým blízkým.

„Na jinou pomoc než rodině mi 
absolutně nezbývá energie. 

Řešíme 2 babičky a do toho děti.“ 



Nejčastěji pomáháme s nákupy a seniorům obecně. Naopak 

finanční podpora pro organizace je relativně nejslabší. 

K4. V souvislosti s COVID-19, zapojili jste se nebo plánujete se zapojit do některé z následujících konkrétních dobročinných činností?  
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n=1000, údaje v %

32

26

29

25

29

13

9

11

9

7

10

12

6

5

4

2

3

3

3

3

9

11

12

16

8

13

14

11

8

7

50

52

52

54

59

71

75

75

80

83

zajišťuji nákupy pro druhé

pomáhám seniorům

pomáhám psychickou podporou

podporuji využíváním služeb, které byly omezeny

zdarma vyrábím roušky/ochranné pomůcky

přispívám do veřejných sbírek

finančně přispívám různým organizacím

finančně podporuji zavřené obchody/restaurace

jinak

finančně podporuji mezinárodních organizací

Jak pomáháme

Už jsem se zapojil/a
Pomoc jsem nabídl/a, ale nebyla přijata
Plánuji se zapojit
Nezapojil/a jsem se a ani neplánuji

� Podpora se většinou soustředí na 
konkrétní lidi a spíše lokální

(české) projekty.

� Velkou roli hraje i psychická 

podpora, zejména směrem 
k seniorům a pokud jsou ve hře 
velké vzdálenosti.

� Naopak globální projekty 
a mezinárodní organizace jsou nyní 
více opomíjené.

Lidé zdaleka neomezují svou pomoc na finanční příspěvky, naopak se ve 
velké míře zapojují spíše do konkrétních činností.

„Nebudu přeci teď dávat peníze 
do Afriky, když jsou potřeba u 

nás“ 



Pětina Čechů pomáhá ve 4 a více oblastech. Paradoxně nejvíce ti, 
kteří jsou nejvíce postiženi. 

K4. V souvislosti s COVID-19, zapojili jste se nebo plánujete se zapojit do některé z následujících konkrétních dobročinných činností?  
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n=1000, údaje v %

32

49

20

Ukazatel míry zapojení

Nulová Malá Velká

Pozn.: Ukazatel byl zkonstruován jako součet všech odpovědí „už jsem se 
zapojil/a“ Rozdělení do kategorií na 0 bodů = nulová míra, 1-3 body = malé 

zapojení, 4+ bodů = velké zapojení. 

� Nejvíce se ve více oblastech angažují 
podnikatelé/OSVČ, manažeři a vedoucí 
pracovníci a více ženy než muži.

� V méně než čtyřech oblastech jsou aktivní 
nejvíce mladí lidé, školáci a studenti. 

� Bez jakéhokoliv zapojení jsou spíše lidé 
s nižším vzděláním, bez zaměstnání a více 
muži než ženy.



Solidarita s restauracemi



Směrem k restauracím nejsme příliš sobečtí. Myslíme na ně více 
než na sebe. Je nám líto těch, kteří přijdou o práci.

K6. Nakolik ve vztahu ke svým oblíbeným stravovacím zařízením (hospodám, restauracím, jídelnám) souhlasíte 
s následujícími výroky? Máme na mysli vaši nejoblíbenější restauraci, nikoliv všechny restaurace, které navštěvujete.
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n=1000, údaje v %

48

35

28

12

19

10

11

8

34

34

43

31

25

27

21

20

12

18

18

27

17

24

22

24

4

10

7

18

18

30

31

28

3

4

4

12

21

9

16

20

je mi líto těch, kteří přijdou o práci

malé podniky jsou na tom hůře než velké

doufám, že jim stát nějak pomůže

rád/a bych je nějak podpořil/a

vadí mi, že si nemůžu zajít na pivo nebo jídlo

obávám se, že již znovu neotevřou a zkrachují

ztratím místo, kam pravidelně chodím

dali se na podnikání, tak jen ať se starají

Postoje k restauracím v krizi

Rozhodně ano Spíše ano Nevím nebo je mi to jedno Spíše ne Rozhodně ne

Velká většina lidí doufá, že stát restauracím nějak pomůže. Pouze málo 
Čechů si myslí, že by se podnikatelé v restauracích měli starat sami.



Většina Čechů si myslí, že by se stravovací zařízení měla podporovat.

K5. Zamyslete se teď nad situací ve stravovacích zařízeních (restaurací, jídelen, hospod), která 
jsou ve velké míře omezena. Do jaké míry si myslíte, že je dobré, aby je lidé podporovali?
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n=1000, údaje v %

25

42

23

6 3

Podporovat stravovací zařízení?

Rozhodně ano
Spíše ano
Nevím nebo je mi to jedno
Spíše ne
Rozhodně ne

� Co se týče restaurací, mezi lidmi panuje velká 
solidarita. Do velké míry je to dáno také tím, 

že jejich zavření má radikální a přímý dopad na 

každodenní život. 

� V určité míře je téma podpory ovlivňováno 

také výraznou přítomností příkladů v médiích, 

na sociálních sítích a zapojením známých 

osobností.

� Pouze minimum lidí nesouhlasí s podporou –
zejména lidé s nejnižšími příjmy, důchodci 

a spíše lidé na Moravě než v Čechách.

„Pokud můžu, tak aspoň trochu 
pomůžu, chci, aby se restaurace 

znovu otevřela.“ 



Nejčastější formou podpory jsou objednávky jídla s dovozem nebo 
vyzvednutím v provozovně. 

K7. Pokud byste chtěli podpořit svou nejoblíbenější restauraci / stravovací zařízení, kterou možnost byste 
využili, případně již využíváte?
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n=1000, údaje v %

25

19

18

7

7

7

4

24

25

26

25

24

19

12

25

27

26

31

31

27

25

26

29

31

37

38

47

59

objednávka jídla s rozvozem domů

objednávka jídla s vyzvednutím v provozovně

nákup nápojů u okénka (pivo, víno, káva)

nákup voucheru (uplatnění po otevření)

nákup potravin se závozem domů (jako Rohlik)

rozvoz nápojů domů (pivo, víno..)

dobrovolné sponzorování – fin. přispěvek

Jak restaurace podporujeme

Už využívá Nevyužívá, ale určitě by využil

Nevyužívá, ale zvažoval by Nevyužil by

� Spíše než čistý finanční příspěvek 
volíme podporu formou využití 
služeb.

� Respondenti mají však dle svého 
tvrzení poměrně malý přehled 
o konkrétních nabídkách.

� Nejčastěji se o nich dozvídají při 
cestě kolem konkrétního zařízení 
nebo na sociálních sítích.

� Přivítali by více informací pomocí 
více komunikačních nástrojů 
(např. web, schránka).

Zdá se, že potenciál pro realizaci konkrétních služeb zdaleka není dostatečně 
využit, ať už je to z důvodu toho, že restaurace konkrétní služby nenabízejí 
nebo je nedostatečně komunikují.

„Ty vouchery by byly super, ale co 
vím, nikdo to nikde nenabízí...“ 



Restaurace využívá alespoň nějak necelá polovina populace.

K7. Pokud byste chtěli podpořit svou nejoblíbenější restauraci / stravovací zařízení, kterou možnost byste využili, případně již využíváte?
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n=1000, údaje v %

58
30

12

Ukazatel míry využití opatření 
na podporu

Nulová Malá Velká

Pozn.: Ukazatel byl zkonstruován jako součet všech odpovědí „už využívám“ 

Rozdělení do kategorií na 0 bodů = nulová míra, 1-2 body = malé zapojení, 

3+ bodů = velké zapojení. 

� Více způsobů využívání restaurací volí spíše 
mladší lidé a domácnosti s dětmi školou 
povinnými.

� Alespoň nějak využívají restaurace v Praze 
a ve větších městech. 

� Nulové využívání restaurací (58 %) je typické 
pro nejmenší obce, seniory a lidi bez 
zaměstnání.



Jak vidíme nejbližší budoucnost?



Většina navštíví hospodu co nejdříve.

� Jedním z hlavních spouštěčů k navštívení restaurace je znovunabytý pocit svobody a volnosti 
jít kamkoliv.

� Další velmi často zmiňované důvody byly možnost vidět přátele
a vrácení se do prostředí, které je známé a ve kterém dlouho nebylo možné být.

� Poměrně okrajově byla zmiňována chuť na pivo nebo jídlo.
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K9. Až doba okolo COVID-19 ustane a vše se dostane do určitého „normálu“, nakolik souhlasíte s následujícími výroky?

Dá se očekávat, že první vlna návštěv restaurací a hospod bude spojena 
s velmi pozitivními pocity, které budou mít pramálo co dělat s nápoji a jídlem.

„Točené pivo mi zas tolik nechybí, 
ale těším se, až se setkám opět 

v klidu s kámošema.“ 

„Už se těším, až budu moct 
někam jít a nikdo mi nebude říkat 

kam, kdy a s kým.“ 



S utrácením budeme opatrnější.

� Opatrnější utrácení pro mnoho lidí neznamená nutně šetření, ale mnohem pečlivější 
zvažování nákupů a nenakupování z rozmaru.

� Opatrnost se váže spíše k budoucnosti než k aktuální situaci rodinného
rozpočtu. Mnoho lidí má z nejisté budoucnosti poměrně velké obavy 
a současná situace jen poukázala na to, jak křehká může být jejich finanční stabilita.

� Lidé, kteří omezení útrat neplánují se rekrutují z respondentů
z vyššími příjmy, vysokoškoláků a lidí z větších měst.
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K9. Až doba okolo COVID-19 ustane a vše se dostane do určitého „normálu“, nakolik souhlasíte s následujícími výroky?

Opatrnost je do velké míry zapříčiněna také mediálně prezentovanými odhady 
ekonomů a manažerů, kteří prezentují budoucnost poměrně pesimisticky.

„Doba je nejistá, musíme myslet 
na zadní kolečka.“ 

„Někdy už jsem kupoval úplné 
blbosti. S tím teď bude konec, 
v pohodě se bez nich obejdu.“ 

„Pořád někdo straší, že bude hůř.“ 



Dovolená bude spíše v ČR.

� Plánování dovolené se omezuje na ČR zejména proto, že zahraniční dovolená se jeví v toto 
chvíli jako velmi komplikovaná, případně dokonce nemožná.

� Objevuje se i téma solidarity s místními podnikateli, ale právě v případě dovolené se toto 
zdá spíše jakousi postracionalizací toho, že se mimo ČR nebude moci.

� Spíše do zahraničí plánují jet na dovolenou spíše lidé s vyššími příjmy,
studenti a mladí.
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K9. Až doba okolo COVID-19 ustane a vše se dostane do určitého „normálu“, nakolik souhlasíte s následujícími výroky?

Je pravděpodobné, že pokud by se cestování do zahraničí uvolnilo bez 
jakýchkoliv významných bariér, Češi by masově vyrazili. 

„Už máme dovolenou zaplacenou, 
takže pokud to půjde, pojedeme" 

„Necháme ty peníze aspoň 
v Čechách, ať to tady pomůže.“ 



Menší a české firmy spíše než větší a mezinárodní.

� Podpora českých a menších firem je v naprosté většině podmíněna dostatečnou kvalitou 
výrobků nebo služeb.

� V očích respondentů kvalitativního výzkumu se jedná spíše o lokální potraviny (maso, 
pečivo, zelenina), místní menší obchody a obchůdky.

� Podstatnou výjimku v podpoře českých společností tvoří studenti a mladší lidé obecně.
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K9. Až doba okolo COVID-19 ustane a vše se dostane do určitého „normálu“, nakolik souhlasíte s následujícími výroky?

Je zřejmé, že bude pokračovat trend příklonu k českým menším výrobcům, 
poskytovatelům služeb a lokálním producentům potravin, který započal již 
před koronavirovou krizí.

„No tak český prášek na praní 
určitě kupovat nebudu!“ 



Vojtěch Hündl
(kvantitativní část)

ppm factum research s.r.o.
Office Park Nové Butovice /A 

Bucharova 1281/2
158 00  Praha13
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Tomáš Rudolf
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Insiqua, s.r. o.
U Průhonu 32 

170 00 Praha 7

Mobil: +420 602 640 032
e-mail: tomas.rudolf@insiqua.com

www.insiqua.com
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A to je vše.

Pokud máte jakékoliv dotazy, ozvěte se nám!
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