
Vážená paní, vážený pane,

vláda České republiky společně s dalšími zeměmi podnikají bezprecedentní opatření, aby zabránily dalšímu šíření nového koronaviru 
a kolapsu zdravotního systému. To s sebou pochopitelně přináší četná omezení, která se citelně dotýkají nejen našich každodenních 
životů, ale především samotného fungování většiny organizací a firem. Narůstající počet zaměstnanců zůstává doma z důvodu karantén či 
péče o děti v návaznosti na uzavření škol. Situace se komplikuje o to více, že prozatím není jasné, jak dlouho opatření potrvají, ani to, jaký 
bude jejich rozsah. Jasné je tak bohužel jen to, že v důsledku globálních ekonomických vazeb pocítí dopady krize řada firem.

Bez ohledu na to, jak se bude situace nadále vyvíjet, je třeba již nyní přijmout opatření, která pomohou zmírnit dopady COVID-19 
na Vaši firmu, a připravit ji tak na další krizový vývoj. 

Ocitli jsme se v době pandemie. V době, kdy ekonomika i byznys dostávají tvrdou 
ránu. To vše prověří schopnost firem adekvátně reagovat, připravenost jejich 
procesů i celkovou odolnost. Deloitte Vám bude v tomto směru nápomocen. Jsme 
připraveni pomoci zmírnit negativní dopady COVID-19 i Vám, a přispět tak k tomu, 
abychom tímto nelehkým obdobím společně prošli co nejúspěšněji. 

Přeji Vám hodně sil a pevné zdraví!

Diana Rádl Rogerová
řídící partnerka Deloitte Česká republika

Co je v aktuální situaci klíčové?
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Kde je to možné, nastavit home office, a umožnit zaměstnancům, aby mohli aktivně pracovat z domova

Posoudit dopady pandemie na organizaci z provozního a finančního hlediska

Řídit cash flow napříč dodavatelským řetězcem

Ošetřit vliv pandemie na závazky vyplývající ze smluv s obchodními partnery

Ošetřit klíčová rizika a zajistit kontinuitu činností organizace

Řešit případné výzvy spojené s placením daní a plněním dalších daňových povinností

Připojte se na náš webcast 18. 3. 2020: Home office v době karantény
Přijměte prosím pozvání do našeho online webcastu, který se zaměří na praktickou stránku 
zavádění home office a nastavení práce z domova z daňového a právního pohledu. Webcast je 
zdarma a registrovat se na něj můžete na tomto odkazu.

Jak čelit dopadům COVID-19 na Vaši firmu: 
informace přehledně na našem webu

Na speciální webové stránce najdete přehled klíčových kroků, které 
je potřeba učinit na cestě ke zmírnění dopadů pandemie na fungování 
Vaší organizace. A individuální poradenství s kontakty na naše 
odborníky, kteří Vám pomohou reagovat na konkrétní opatření  
s ohledem na potřeby Vaší firmy. Stránku pravidelně aktualizujeme  
a doplňujeme o další informace.
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Aktuální informace  
na blogu dreport.cz

Místo seminářů 
webináře!

Situaci i nadále monitorujeme a reagujeme na 
aktuální opatření. Všechny podstatné změny  
i další vývoj situace včetně praktických kroků, které je 
nutné učinit, abyste nastavili práci z domova  
a vypořádali všechny své závazky, zaznamenáváme 
na našem blogu v sekci věnované koronaviru.

Na 18. 3. 2020 jsme připravili webcast Home 
office v době karantény a další otázky. 
Aktuálně připravujeme webinář pro ředitele  
a učitele škol na téma „Online vzdělávání v době 
koronavirové“. 

Sledujte naši stránku, kam budeme postupně 
přidávat další online semináře.

COVID-19: Jak efektivně 
zmírnit dopady pandemie  
na Váš byznys?
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