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1 ÚVOD 

Podstatnou část hranic Jihočeského kraje tvoří státní hranice s Rakouskem a s Německem. Kromě toho 

tento kraj sousedí s krajem Plzeňským, Středočeským, Jihomoravským a Vysočinou. Rozlohou 

představuje 13 % území republiky a je tak druhým největším krajem. Třetinu jeho území pokrývají lesy 

a 4 % tvoří vodní plochy.   

Počet obyvatel kraje je šestý nejvyšší, hustotou osídlení (64 obyvatel na km2) však patří kraji poslední 

příčka, tedy nejnižší hustota. Počet narozených na 1 000 obyvatel je nepatrně nad průměrem za celou 

republiku a totéž platí o počtu zemřelých na 1 000 obyvatel. Průměrný věk obyvatel dosahuje 43 let a 

je vyšší než průměr za republiku. Index stáří, vyjádřený jako počet seniorů připadajících na 100 dětí, 

dosahuje hodnoty 130,8, přičemž v průměru za všechny kraje to je 125,5 seniorů na 100 dětí. Cizinci 

žijící v kraji se na počtu obyvatel podílejí 3,7 %, což je méně než průměr za republiku (5,6 %).  

Z administrativního hlediska je kraj rozdělen do 7 okresů a ty se člení na 623 obcí a jeden vojenský 

újezd. Na jednu obec připadá čtvrtý nejnižší počet obyvatel. Z celkového počtu obcí jich 37 % má méně 

než 200 obyvatel. Ve městech žije 63,6 % obyvatel, což je podstatně méně než průměr za republiku. 

Téměř třetina Jihočechů žije v pěti největších městech kraje.   

Výší hrubého domácího produktu se kraj dostal na 81 % průměru za republiku. Podíl zemědělství, 

lesnictví a rybářství na celkovém počtu zaměstnaných dosahuje výše 5,4 % a je podstatně vyšší než 

průměr za republiku (2,8 %). Ve zpracovatelském průmyslu pracuje 29,9 % z celkového počtu 

zaměstnanců v kraji, a to o něco více než průměr  

(27,5 %), a ve stavebnictví pak 8,1 % zaměstnanců. Opět se jedná o vyšší podíl, než je průměr (7,3 %). 

Podíl služeb na počtu zaměstnaných je 53,9 %, což je naopak mnohem nižší hodnota než za celou 

republiku (59,7 %). Ve výrobě a rozvodu elektřiny, plynu a tepla pracuje 1,2 % (průměr za ČR je 1 %).   

Medián hrubých měsíčních mezd zaměstnanců dosahuje výše 29 460 Kč a představuje 94 % 

celorepublikového průměru. Starobní důchod připadající v průměru na jednoho příjemce činí  

14 393 Kč, a to je 99 % celostátního průměru. Míra nezaměstnanosti se pohybuje pod průměrem  

za celou republiku.  

V kraji existuje mnoho forem přeshraniční spolupráce. Jednou z nich je Euroregion Šumava/Bayerischer 

Wald/Mühlviertel, který zahrnuje území o celkové rozloze více než 16 tis. km2 s téměř 1,3 mil. obyvateli 

z Horního Rakouska, Bavorska a Jihočeského a Plzeňského kraje. Příkladem další formy je euroregion 

„Silva Nortica", který zahrnuje, kromě českých okresů Jindřichův Hradec, České Budějovice, Písek a 

Tábor, i několik rakouských okresů. 
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2 CHARAKTERISTIKA JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA 

PODNIKATELSKÉ STRUKTURY 

Celkem 18 946 obchodních společností, evidovaných v Registru ekonomických subjektů, sídlí  

v Jihočeském kraji. V jejich rámci má 92 % právní formu společnosti s ručením omezeným. Na počtu 

obchodních společností v České republice se podílejí 3 %, a to je šestý nejvyšší počet v rámci 14 krajů.   

V tomto kraji je registrováno 123 390 fyzických osob podnikatelů, z nichž 94 % podniká podle 

živnostenského zákona. Na počtu podnikatelů v České republice se kraj podílí 11 %, což je šestý nejvyšší 

počet v rámci 14 krajů. 

2.1 Fyzické osoby podnikatelé 

Nejvíce fyzických osob podniká v obchodu (23 %), na druhém místě je stavebnictví s podílem ve výši  

16 %. O dva procentní body méně připadá na profesní, vědecké a technické činnosti. Do této skupiny 

se řadí např. právní a účetní činnosti, poradenství při řízení podniku, reklama a průzkum trhu, či 

veterinární činnosti. Ve zpracovatelském průmyslu působí 12 % podnikatelů a 9 % pak v oblasti 

ubytování a stravování. Na ostatní činnosti, kam patří zejména opravy výrobků pro osobní potřebu a 

poskytování osobních služeb, jako jsou služby kadeřnické a kosmetické, praní a čištění výrobků a služby 

pro osobní a fyzickou pohodu, připadá 7 % celkového počtu podnikatelů a zemědělstvím, lesnictvím a 

rybářstvím se zabývají 4 % podnikatelů. 

FOP – Zastoupení v odvětvích  počet podíl  

obchod 28 645 23% 

stavebnictví  20 269 16% 

profesní, vědecké a technické činnosti 18 110 14% 

zpracovatelský průmysl 15 688 12% 

ubytování, stravování  11 045 9% 

ostatní činnosti  8 967 7% 

zemědělství, lesnictví, rybářství  4 913 4% 

Tabulka 1: Fyzické osoby podnikatelé- zastoupení v odvětvích 

Dvě třetiny jihočeských podnikatelů fungují bez zaměstnanců a 30 % nemá kategorii počtu 

zaměstnanců uvedenou. Pouze 4 % podnikatelů v kraji se řadí do kategorie s 1 až 5 zaměstnanci.  

Podnikatelé zaměstnávající více než pět pracovníků nedosahují ani 1 % celkového počtu. 

FOP - Kategorie počtu zaměstnanců počet podíl  

Bez zaměstnanců 83 146 66% 

1 - 5 zaměstnanců 5 241 4% 

6 a více zaměstnanců 463 0% 

n/a 37 540 30% 

Celkem 126 390 100% 

Tabulka 2: Fyzické osoby podnikatelé – počet zaměstnanců 
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Více než polovina jihočeských podnikatelů (51 %) má nulový obrat. Necelá desetina obratové pásmo 

neuvádí. V nejnižším pásmu ročního obratu (do 200 tisíc Kč ročně) se nachází 14 % podnikatelů. Necelé 

dvě pětiny z nich (17 %) má pásmo obratu od 200 tisíc do 1 milionu Kč ročně. Pásmo obratu ve výši více 

než 1 milion Kč ročně vykazuje 7 % podnikatelů. 

FOP - Kategorie obratu počet podíl  

bez obratu 64 512 51% 

1 - 199 999 Kč 17 882 14% 

200 000 - 499 999 Kč 14 530 11% 

500 000 - 999 999 Kč 9 677 8% 

1 000 000 - 2 999 999 Kč 5 852 5% 

3 000 000 a více Kč 2 753 2% 

n/a 11 184 9% 

celkem 126 390 100% 

Tabulka 3: Fyzické osoby podnikatelé – kategorie obratu 
Pozn.: kategorie obratu FOP uvádí údaje z roku 2016, od té doby ČSÚ tyto informace nezveřejňuje. 

2.1.1 Varovné informace 

Varovné informace zahrnují celou škálu negativních znaků fungování fyzických osob podnikatelů. Patří 

sem insolvence (zde uváděné údaje neobsahují oddlužení), nespolehliví plátci daně z přidané hodnoty, 

exekuce, sporná adresa trvalého bydliště - bydliště na obecním úřadě a přerušená živnost.  

- insolvence znamená, že subjekt se nachází v nějaké fázi insolvenčního procesu; 

- finanční správa považuje za nespolehlivého toho plátce DPH, u kterého dosahuje rozdíl mezi 

přiznanou a vyměřenou daní alespoň půl milionu Kč. Do seznamu nespolehlivých plátců DPH se zapíše 

i ten, kdo na této dani dluží alespoň 500 tisíc Kč po dobu tří po sobě jdoucích měsíců; 

- exekuce, kterou provádí soud či soudní exekutor, je řízení s cílem vynutit na dlužníkovi, aby 

věřiteli zaplatil dlužnou finanční částku; 

- bydliště na obecním (městském) úřadě lze získat až poté, co úřad na podnět vlastníka zruší 

trvalý pobyt v jiném objektu určeném pro bydlení, ubytování či individuální rekreaci. Adresa trvalého 

pobytu na obecním úřadě může být spojena i se snahou vyhnout se exekuci či utajit zneužívání 

sociálních dávek; 

- při přerušení živnosti lze požádat úřad práce o zprostředkování zaměstnání a o podporu  

v nezaměstnanosti. Souběžně s tím se přerušuje i povinnost podnikatele platit zálohy na sociální 

zabezpečení a zdravotní pojištění. Obnovit živnost lze kdykoli bez správních poplatků.         

V procesu insolvence se nachází 57 podnikatelů, což nepředstavuje ani jedno procento z počtu 

registrovaných podnikatelů s bydlištěm v tomto kraji. Podíl podnikatelů v insolvenci na počtu 

podnikatelů se mezi okresy významněji neliší.  

Na okres České Budějovice připadá více než čtvrtina podnikatelů v insolvenci, avšak v tomto okrese žije 

třetina všech podnikatelů. Desetinu procenta tvoří podnikatelé v insolvenci jen v okrese Jindřichův 

Hradec a Strakonice. Většina návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů (až 95 %) končí 

oddlužením, přičemž s těmito případy zde nepočítáme. Nízký podíl podnikatelů s varovnými 
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informacemi na jejich počtu je obecně ovlivněn i skutečností, že zhruba polovina z nich nevyvíjí žádnou 

činnost a je tudíž neaktivní. 

FOP - Insolvence  počet FOP  podíl na celku počet všech FOP  podíl na FOP 

České Budějovice 15 26% 41 280 0.0% 

Český Krumlov 4 7% 11 899 0.0% 

Jindřichův Hradec 10 18% 16 660 0.1% 

Písek 6 11% 13 594 0.0% 

Prachatice  4 7% 9 903 0.0% 

Strakonice 8 14% 12 845 0.1% 

Tábor 10 18% 20 209 0.0% 

Jihočeský kraj 57 100% 126 390 0.0% 

Tabulka 4: Fyzické osoby podnikatelé – insolvence 

Obdobně málo je rovněž nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty. I v tomto případě se na počtu 

podnikatelů nepodílejí ani jedním procentem. V okrese Strakonice nenalezneme ani jeden případ. 

Téměř polovina z nespolehlivých plátců je opět v okrese České Budějovice. Tento okres má i nejvyšší 

podíl nespolehlivých plátců na počtu podnikatelů, a to desetinu procenta, stejně jako okres Jindřichův 

Hradec. Určitou roli v nízkém počtu hraje skutečnost, že naprostá většina podnikatelů má tak malý 

obrat, že není jako plátce daně z přidané hodnoty přihlášena. 

FOP - Nespolehliví plátci 
DPH   počet FOP  podíl na celku počet všech FOP  podíl na FOP 

České Budějovice 21 41% 41 280 0.1% 

Český Krumlov 5 10% 11 899 0.0% 

Jindřichův Hradec 9 18% 16 660 0.1% 

Písek 6 12% 13 594 0.0% 

Prachatice  3 6% 9 903 0.0% 

Strakonice   0% 12 845 0.0% 

Tábor 7 14% 20 209 0.0% 

Jihočeský kraj 51 100% 126 390 0.0% 

Tabulka 5: Fyzické osoby podnikatelé - nespolehliví plátci DPH 

Počet exekucí je téměř třikrát vyšší než počet nespolehlivých plátců DPH nebo podnikatelů v insolvenci. 

V celém kraji jich je 146, a to je pouhá 0,1 % jejich celkového počtu. Necelých 30 % připadá na okres 

České Budějovice a 24 % na okres Tábor. Dohromady představují více než polovinu všech exekucí  

v kraji. Nejhorší situace v rámci kraje je v okrese Tábor, ve kterém jsou v exekuci 0,2 % všech 

registrovaných podnikatelů. 

  



 8/32 

FOP - Exekuce  počet FOP  podíl na celku počet všech FOP  podíl na FOP 

České Budějovice 39 27% 41 280 0.1% 

Český Krumlov 10 7% 11 899 0.1% 

Jindřichův Hradec 22 15% 16 660 0.1% 

Písek 15 10% 13 594 0.1% 

Prachatice  11 8% 9 903 0.1% 

Strakonice 14 10% 12 845 0.1% 

Tábor 35 24% 20 209 0.2% 

Jihočeský kraj 146 100% 126 390 0.1% 

Tabulka 6: Fyzické osoby podnikatelé – exekuce 

Trvalý pobyt na obecním úřadě má 445 podnikatelů, a to jsou 0,4 % jejich počtu. Téměř dvě pětiny 

všech podnikatelů v kraji s adresou na obecním úřadě připadá na okres České Budějovice a 15 %  

na okres Jindřichův Hradec. Podíl podnikatelů s adresou na obecním úřadě na jejich počtu se mezi 

okresy výrazněji neliší. Pohybuje se v rozmezí od 0,3 % po 0,4 %. 

FOP – Bydliště na 
obecním úřadu  počet FOP  podíl na celku počet všech FOP  podíl na FOP 

České Budějovice 169 38% 41 280 0.4% 

Český Krumlov 42 9% 11 899 0.4% 

Jindřichův Hradec 67 15% 16 660 0.4% 

Písek 37 8% 13 594 0.3% 

Prachatice  35 8% 9 903 0.4% 

Strakonice 44 10% 12 845 0.3% 

Tábor 51 11% 20 209 0.3% 

Jihočeský kraj 445 100% 126 390 0.4% 

Tabulka 7: Fyzické osoby podnikatelé - bydliště na obecním úřadu 

Více než dvě pětiny podnikatelů v kraji svou živnost přerušily, konkrétně se jedná  

o 28 105 osob. Necelá třetina z nich připadá na okres České Budějovice a 17 % na okres Tábor. Relativně 

nejvíce k počtu podnikatelů v daném okrese jich je v okrese Strakonice (téměř 27 %), nejméně v okrese 

České Budějovice (21 %). 

FOP – Přerušená živnost  počet FOP  podíl na celku počet všech FOP  podíl na FOP 

České Budějovice 8 722 31% 41 280 21.1% 

Český Krumlov 2 704 10% 11 899 22.7% 

Jindřichův Hradec 3 543 13% 16 660 21.3% 

Písek 3 110 11% 13 594 22.9% 

Prachatice  1 922 7% 9 903 19.4% 

Strakonice 3 411 12% 12 845 26.6% 

Tábor 4 693 17% 20 209 23.2% 

Jihočeský kraj 28 105 100% 126 390 22.2% 

Tabulka 8: Fyzické osoby podnikatelé - přerušená živnost 
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2.1.2 Vzniky a zániky 

V roce 2020 vzniklo v Jihočeském kraji 3 220 podnikatelů, a to je o 265 podnikatelů méně než o rok 

dříve. Na celkovém počtu vzniklých podnikatelů se tento kraj podílel 5,6 %, což je mnohem méně, než 

kolik činí podíl podnikatelů kraje na jejich celkovém počtu (11 %). V témže roce zaniklo 2 758 

podnikatelů, což je jen polovina jejich počtu z předešlého roku. Na deset zaniklých podnikatelů připadlo 

12 nových, takže se jejich počet v tomto roce zvýšil. Růst počtu podnikatelů byl ještě rychlejší v prvních 

čtyřech měsících letošního roku, ve kterém připadlo na 10 zaniklých dokonce 19 nových.  

Podíl kraje na počtu vzniklých podnikatelů postupně mírně klesal, podíl na počtu zaniklých naopak 

mírně rostl. V období od ledna 2015 do dubna 2021 vzniklo v tomto kraji 22 225 nových podnikatelů, 

což je o 1 224 podnikatelů více, než kolik jich zaniklo. 

JHC vznik FOP 2015 2016 2017 2018 2019 2020 4M2021 

počet 3 671 3 463 3 576 3 613 3 485 3 220 1 197 

podíl na celku 6.2% 6.0% 6.1% 6.1% 5.8% 5.6% 5.7% 

JHC zánik FOP 2015 2016 2017 2018 2019 2020 4M2021 

počet 3 046 2 915 3 063 3 127 5 445 2 758 647 

podíl na celku 6.3% 6.0% 6.3% 6.6% 6.7% 6.7% 6.2% 

JHC 2015 2016 2017 2018 2019 2020 4M2021 

vznik/zánik FOP 1.2 1.2 1.2 1.2 0.6 1.2 1.9 

Tabulka 9: Fyzické osoby podnikatelé - vzniky a zániky 

2.1.3 Insolvence 

V roce 2020 byl v Jihočeském kraji vyhlášen bankrot u 431 podnikatelů, což je méně než o rok dříve. 

Na celkovém počtu bankrotů podnikatelů se tento kraj podílel 5,9 %. V prvních čtyřech měsících byl 

podíl kraje na bankrotech podnikatelů vyšší, a to 6,3 %. V daném období se podíl kraje na bankrotech 

podnikatelů víceméně snižoval. Od ledna 2015 do dubna 2021 bylo v tomto kraji vyhlášeno 3 320 

bankrotů podnikatelů. Většina bankrotu podnikatelů má formu oddlužení (až 95 %), tedy osobního 

bankrotu. 

JHC 2015 2016 2017 2018 2019 2020 4M2021 

bankroty FOP 673 657 481 391 550 431 137 

podíl na celku 8.7% 9.5% 7.6% 7.2% 7.0% 5.9% 6.3% 

návrhy FOP 765 686 533 407 597 446 145 

podíl na celku 7.6% 7.6% 7.4% 7.0% 6.9% 6.0% 6.8% 

Tabulka 10: Fyzické osoby podnikatelé - insolvence 

2.2 Obchodní společnosti 

Rovněž jako u podnikatelů v Jihočeském kraji nalezneme i v rámci obchodních společností jejich 

největší počet v obchodě (21 %). Na druhé místo se dostal zpracovatelský průmysl s podílem ve výši  

13 %. O jeden procentní bod nižší podíl vykázala oblast nakládání s nemovitostmi. Stejný podíl má i 

obor profesní vědecké a technické činnosti. Jedna desetina společností působí ve stavebnictví a 8 % 

připadá na ubytování a stravování.  
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V sekci zemědělství, lesnictví a rybářství se nachází 6 % celkového počtu společností se sídlem v daném 

kraji. Na dopravu a skladování připadla pouhá 4 % obchodních společností v tomto kraji. 

OS – Zastoupení v odvětvích  počet podíl  

obchod 3 932 21% 

zpracovatelský průmysl 2 506 13% 

nakládání s nemovitostmi  2 362 12% 

profesní, vědecké a technické činnosti 2 345 12% 

stavebnictví  1 936 10% 

ubytování, stravování  1 443 8% 

zemědělství, lesnictví, rybářství  1 063 6% 

Tabulka 11: Obchodní společnosti - zastoupení v odvětvích 

Třetina společností Jihočeského kraje neuvádí kategorii počtu zaměstnanců. Téměř polovina (47 %) 

společností zaměstnává 1 až 5 pracovníků. Po 5 % z nich pak má 6 až 9, resp. 10 až 19 zaměstnanců. 

Více než 20 zaměstnanců uvádí 6 % společností. Pouze 3 % společností v kraji fungují bez zaměstnanců. 

OS - Kategorie počtu zaměstnanců počet podíl  

Bez zaměstnanců 484 3% 

1 - 5 zaměstnanců 8 953 47% 

6 - 9 zaměstnanců 1 042 5% 

10 - 19 zaměstnanců 975 5% 

20 - 24 zaměstnanci 242 1% 

25 - 49 zaměstnanců 448 2% 

více než 50 zaměstnanců  504 3% 

n/a 6 298 33% 

celkem 18 946 100% 

Tabulka 12: Obchodní společnosti - kategorie počtu zaměstnanců 

Více než čtvrtina společností se sídlem v Jihočeském kraji (26 %) nevykazuje žádný obrat. Pásmo obratu 

do 500 tisíc Kč ročně uvádí 15 % společností a 8 % pak má pásmo ročního obratu v rozmezí od 500 tisíc 

do 1 milionu Kč. Roční obrat ve výši od 1 milionu do 3 milionů Kč ročně má 13 % společností a  

od 3 milionů do 10 milionů Kč pak 15 % z nich. Roční obratové pásmo nad 10 milionů Kč udává 19 % 

společností. 
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OS - Kategorie obratu počet podíl  

bez obratu 4 962 26% 

1 - 199 999 Kč 1 669 9% 

200 000 - 499 999 Kč 1 187 6% 

500 000 - 999 999 Kč 1 503 8% 

1 000 000 - 2 999 999 Kč 2 386 13% 

3 000 000 - 4 999 999 Kč 1 318 7% 

5 000 000 - 9 999 999 Kč 1 561 8% 

10 000 000 - 29 999 999 Kč 1 831 10% 

více než 30 mil. Kč 1 686 9% 

n/a 843 4% 

celkem 18 946 100% 

Tabulka 13: Obchodní společnosti - kategorie obratu 

2.2.1 Varovné informace 

Varovné informace zahrnují celou škálu negativních znaků fungování společností. Patří sem insolvence, 

nespolehlivý plátce daně z přidané hodnoty, exekuce, podnik v likvidaci a záporný vlastní kapitál; 

- insolvence znamená, že subjekt se nachází v nějaké fázi insolvenčního procesu; 

- finanční správa považuje za nespolehlivého toho plátce DPH, u kterého dosahuje rozdíl mezi 

přiznanou a vyměřenou daní alespoň půl milionu Kč. Do seznamu nespolehlivých plátců DPH se zapíše 

i ten, kdo na této dani dluží alespoň 500 tisíc Kč po dobu tří po sobě jdoucích měsíců; 

- exekuce je řízením s cílem vynutit na dlužníkovi, aby věřiteli zaplatil dlužnou finanční částku, 

většinou se jedná o exekuci na obchodní podíl, patří sem i exekuce na celou společnost; 

- podnik v likvidaci – likvidace společnosti představuje právní postup, který vede k ukončení 

podnikání společnosti, tedy k jejímu zrušení a zániku v případě, že společnost není předlužená, tedy 

její aktiva převyšují pasiva. Vstupem do likvidace končí aktivní činnost společnosti;  

- záporný vlastní kapitál je důvodem k vyhlášení insolvence, protože odráží situaci, ve které je 

hodnota aktiv společnosti nižší než její závazky. 

V současné době probíhá insolvenční řízení u 133 společností se sídlem v Jihočeském kraji. Nejvíce jich 

je v okresech České Budějovice a Jindřichův Hradec. V okrese České Budějovice však má sídlo téměř 

polovina společností Jihočeského kraje. Relativně k počtu společností v okrese je na tom nejhůře okres 

Jindřichův Hradec a Písek. Nejlepší situace je v okresech Český Krumlov, Prachatice a Strakonice. 

Strakonice je okres s nejnižším počtem společností. 

  



 12/32 

OS - Insolvence  počet OS  podíl na celku počet všech OS  podíl na OS 

České Budějovice 58 44% 8 530 0.7% 

Český Krumlov 9 7% 1 773 0.5% 

Jindřichův Hradec 24 18% 2 084 1.2% 

Písek 15 11% 1 562 1.0% 

Prachatice  6 5% 1 187 0.5% 

Strakonice 7 5% 1 342 0.5% 

Tábor 14 11% 2 468 0.6% 

Jihočeský kraj 133 100% 18 946 0.7% 

Tabulka 14: Obchodní společnosti – insolvence 

V tomto kraji je z řad obchodních společností 180 nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty. Téměř 

polovina z nich má sídlo v okrese České Budějovice, více než desetina sídlí v okrese Tábor a obdobný 

počet v okrese Jindřichův Hradec. Obchodních společností, které jsou nespolehlivými plátci, je 

poměrně málo. Na počtu společností v jednotlivých okresech se podílejí maximálně 1 %. 

OS - Nespolehliví plátci 
DPH   počet OS  podíl na celku počet všech OS  podíl na OS 

České Budějovice 88 49% 8 530 1.0% 

Český Krumlov 15 8% 1 773 0.8% 

Jindřichův Hradec 21 12% 2 084 1.0% 

Písek 16 9% 1 562 1.0% 

Prachatice  8 4% 1 187 0.7% 

Strakonice 11 6% 1 342 0.8% 

Tábor 21 12% 2 468 0.9% 

Jihočeský kraj 180 100% 18 946 1.0% 

Tabulka 15: Obchodní společnosti - nespolehliví plátci DPH 

Exekucí na obchodní podíl nebo na společnost jako takovou je v kraji 259 a je vyhlášena u 1,4 % 

společností se sídlem v tomto kraji. Více než dvěma pětinami se na nich podílejí společnosti v okrese 

České Budějovice a 14 % pak společnosti v okrese Tábor. Nejvyšší podíl zaujímají společnosti s exekucí 

na počtu společností v okrese Český Krumlov (1,7 %), nejnižší podíl v okrese Strakonice (1 %). 

OS - Exekuce   počet OS  podíl na celku počet všech OS  podíl na OS 

České Budějovice 112 43% 8 530 1.3% 

Český Krumlov 30 12% 1 773 1.7% 

Jindřichův Hradec 29 11% 2 084 1.4% 

Písek 23 9% 1 562 1.5% 

Prachatice  15 6% 1 187 1.3% 

Strakonice 14 5% 1 342 1.0% 

Tábor 36 14% 2 468 1.5% 

Jihočeský kraj 259 100% 18 946 1.4% 

Tabulka 16: Obchodní společnosti – exekuce 



 13/32 

V likvidaci je 722 společností se sídlem v tomto kraji, což je 3,8 % jejich celkového počtu. Více než 

dvěma pětinami se podílejí společnosti se sídlem v okrese České Budějovice, nejméně jich je v okrese 

Prachatice. Nejvyšší podíl společností v likvidaci na počtu společností v okrese má okres Český Krumlov 

(5 %), nejnižší okres Písek (3,1 %). 

OS - Likvidace   počet OS  podíl na celku počet všech OS  podíl na OS 

České Budějovice 321 44% 8 530 3.8% 

Český Krumlov 89 12% 1 773 5.0% 

Jindřichův Hradec 67 9% 2 084 3.2% 

Písek 48 7% 1 562 3.1% 

Prachatice  47 7% 1 187 4.0% 

Strakonice 57 8% 1 342 4.2% 

Tábor 93 13% 2 468 3.8% 

Jihočeský kraj 722 100% 18 946 3.8% 

Tabulka 17: Obchodní společnosti - v likvidaci 

Varovná informace v podobě záporného vlastního kapitálu se týká největšího počtu společností. Je jich 

1 642, což představuje 8,7 % celkového počtu v daném kraji. Téměř polovina společností se záporným 

vlastním kapitálem v tomto kraji má sídlo v okrese České Budějovice, nejméně jich je v okrese 

Prachatice. V okrese Český Krumlov se společnosti se záporným vlastním kapitálem podílejí na jejich 

celkovém počtu více než 10 %. Nejlépe je na tom okres Jindřichův Hradec s podílem ve výši 7,3 %. 

OS – Záporný vlastní 
kapitál   počet OS  podíl na celku počet všech OS  podíl na OS 

České Budějovice 803 49% 8 530 9.4% 

Český Krumlov 187 11% 1 773 10.5% 

Jindřichův Hradec 152 9% 2 084 7.3% 

Písek 127 8% 1 562 8.1% 

Prachatice  100 6% 1 187 8.4% 

Strakonice 105 6% 1 342 7.8% 

Tábor 168 10% 2 468 6.8% 

Jihočeský kraj 1642 100% 18 946 8.7% 

Tabulka 18: Obchodní společnosti - záporný vlastní kapitál 

2.2.2 Vzniky a zániky 

V roce 2020 vzniklo v Jihočeském kraji 794 obchodních společností, což je o 88 méně než o rok dříve. 

V témže roce zde zaniklo 327 společností, o 63 společností méně než v předchozím roce. Na celkovém 

počtu vzniklých společností se kraj podílel 2,9 %, na počtu zaniklých pak 2 %. V prvních měsících 

letošního roku se podíl kraje na vzniklých společností mírně zvýšil, podíl na zaniklých se nezměnil.  

Na 10 zaniklých společností připadlo však až 37 nových, takže růst jejich počtu v tomto období se 

urychlil.  
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Podíl kraje na počtu vzniklých společností se v daném období mírně snížil, podíl na zaniklých však klesl 

na méně než polovinu. Od ledna 2015 do dubna 2021 vzniklo v tomto kraji 5 877 společností, zatímco 

jich zaniklo pouze 2 555. Počet společností se sídlem v tomto kraji se tak v daném období o 3 322 zvýšil. 

JHC vznik OS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 4M2021 

Počet 860 956 1104 938 882 794 343 

podíl na celku 3.2% 3.3% 3.4% 3.0% 2.9% 2.9% 3.2% 

JHC zánik OS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 4M2021 

Počet 543 423 390 389 390 327 93 

podíl na celku 7.5% 4.8% 3.2% 2.9% 2.5% 2.0% 2.0% 

JHC 2015 2016 2017 2018 2019 2020 4M2021 

vznik/zánik OS 1.6 2.3 2.8 2.4 2.3 2.4 3.7 

Tabulka 19: Obchodní společnosti - vzniky a zániky 

2.2.3 Bankroty 

V roce 2020 bylo v Jihočeském kraji vyhlášeno 19 bankrotů, a to je o 8 bankrotů více než v předchozím 

roce. Kraj se na celkovém počtu bankrotů společností podílel 3,1 %, o rok dříve to bylo jen 1,6 %.  

V prvních čtyřech měsících letošního roku však už bylo vyhlášeno 12 bankrotů společností a podíl kraje 

na jejich celkovém počtu stoupl na téměř 5 %. I tak byl nižší než v roce 2015. Mezi lednem 2015 až 

dubnem 2021 byl v kraji vyhlášen bankrot u 199 společností. 

JHC 2015 2016 2017 2018 2019 2020 4M2021 

bankroty OS 56 43 26 32 11 19 12 

podíl na celku 5.6% 4.7% 3.3% 4.9% 1.6% 3.1% 4.9% 

návrhy OS 95 90 63 44 24 34 12 

podíl na celku 4.5% 5.0% 4.7% 4.2% 2.2% 3.5% 3.6% 

Tabulka 20: Obchodní společnosti – bankroty 

3 CHARAKTERISTIKA OBCÍ V KRAJI 

V Jihočeském kraji žije 644 083 obyvatel (k 1. 1. 2020) v 623 obcích. V průměru na jednu obec připadá 

1 034 obyvatel, což je méně než průměr za celou republiku po vyloučení Prahy (1 498 obyvatel).  

Nejmenší obce (do 199 obyvatel) mají nejvyšší váhu (37 %) ve velikostní struktuře obcí tohoto kraje. 

Druhou největší skupinou jsou obce s počtem obyvatel od 200 do 499, které tvoří jednu třetinu.  

Do dvou kategorií nejmenších obcí tak patří 70 % z nich, v celorepublikovém průměru je to jen 55 %. 

Zbývajících 30 % obcí kraje má 500 a více obyvatel, z toho na největší obce připadají 3 %. 

JHC 1 - 199  200 - 499  500 - 999  1 000 - 4999  5 000 + celkem 

počet obcí  229 206 85 82 21 623 

podíl v kraji 37% 33% 14% 13% 3% 100% 

podíl ČR  23% 32% 22% 19% 4% 100% 

Tabulka 21: Podíl obcí ve skupinách podle počtu obyvatel 
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Celkové příjmy obcí Jihočeského kraje v roce 2020 v přepočtu na obyvatele dosáhly 30 081 Kč, a to je 

o 1 047 Kč více, než byl průměr za obce všech krajů (bez Prahy). Rozdíl ve výdajích byl mnohem nižší. 

Rovněž saldo rozpočtu obcí (rozdíl mezi příjmy a výdaji) v přepočtu na obyvatele měly obce tohoto 

kraje vyšší než průměr. Naproti tomu získaly obce méně na celkových dotacích a ještě větší rozdíl byl  

v případě investičních dotací, které odrážejí podporu většinou státu na rozvojové aktivity obcí. Tomu 

odpovídá i nižší úroveň kapitálových výdajů, které tvoří převážně investice na modernizaci a rozvoj 

obecní infrastruktury. Naopak vyšší byly v přepočtu na obyvatele kapitálové příjmy obcí tohoto kraje, 

které valnou většinou pocházejí z výnosů z prodeje obecního majetku a jsou příjmem jednorázovým. 

v Kč na obyvatele v roce 2020 JHC  obce bez Prahy rozdíl  

příjmy 30 081 29 034 1 047 

výdaje  28 440 27 953 487 

saldo 1 640 1 081 559 

kapitálové výdaje 8 851 8 897 -46 

dotace 6 869 7 071 -202 

investiční dotace 2 423 2 648 -224 

kapitálové příjmy  887 739 148 

Tabulka 22: Porovnání vybraných rozpočtových ukazatelů obcí 

Úspory obcí kraje, zde vyjádřené jako objem krátkodobého finančního majetku (převážně se jedná  

o peníze na bankovních účtech), byly v roce 2020 v přepočtu na obyvatele vyšší než průměr. Objem 

dluhu byl naopak nižší než průměr. Úspory jihočeských obcí byly 4krát vyšší než jejich dluh, zatímco  

v průměru to bylo jen 3krát více. 

v Kč na obyvatele v roce 2020 KD finanční majetek  dluh 

JHC 18 902 4 643 

vše bez Prahy 16 060 5 360 

Tabulka 23: Porovnání úspor a dluhu obcí 

Přebytek rozpočtu jihočeských obcí dosahoval 5 % celkových příjmů, což vymezuje částku, kterou obce 

ušetřily a mohou využít na budoucí investice, jejichž financování je nezávislé na dotacích. Rozpočet 

obcí tohoto kraje závisel na dotacích z 23 %, a to je o jeden procentní bod méně než průměr. Nepatrně 

nižší byl i podíl kapitálových výdajů obcí tohoto kraje na celkových výdajích (31 % oproti 32 %). Tato 

relace odráží poměr, ve kterém obce dělí prostředky na financování provozu a rozvoje. Investiční 

dotace se na celkových dotacích podílely 35 %, což je méně než průměr. U jihočeských obcí financovaly 

27 % kapitálových výdajů, v průměru to bylo 37 %. Obce tohoto kraje tak musely ve větší míře využívat 

jiné zdroje financování investic, jako jsou úspory v rámci provozních nákladů, či výnosy z prodeje 

majetku. 
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poměrové ukazatele v roce 2020 JHC  obce bez Prahy 

saldo/příjmy 5% 4% 

dotace/příjmy 23% 24% 

kapitálové výdaje/výdaje 31% 32% 

investiční dotace/dotace 35% 37% 

investiční dotace/kapitálové výdaje 27% 30% 

kapitálové příjmy/příjmy 3% 3% 

Tabulka 24: Porovnání vybraných poměrových ukazatelů obcí 

Rating společnosti CRIF rozděluje obce do sedmi skupin podle míry rizika pro finanční stabilitu. Nejlepší 

je stupeň „A“, nejhorší stupeň „C-„. Počítá se na základě modelu, který obsahuje řadu finančních a 

nefinančních ukazatelů obce za poslední tři roky, největší váhu má poslední rok.  

Průměrný rating jihočeských obcí byl v roce 2020 jen o něco málo horší než průměr za všechny obce. 

Zde platí, čím nižší číslo, tím lepší hodnocení. Rozdělení jednotlivých stupňů mezi obce Jihočeského 

kraje se významněji neliší od průměru. Nejlepší hodnocení, tedy stupeň „A“, získalo 6 % obcí, přičemž 

v průměru to bylo o jeden procentní bod více. Shodné zastoupení jako průměr měly obce ve dvou 

navazujících stupních. Nejhorší hodnocení měla 2 % jihočeských obcí, což je stejný podíl jako u průměru 

za všechny kraje. 

rating obcí 2020  A B+ B B- C+ C C- celkem 

počet v JHC 38 102 167 175 85 42 14 623 

podíl v JHC 6% 16% 27% 28% 14% 7% 2% 100% 

obce bez Prahy  7% 16% 27% 27% 16% 6% 2% 100% 

Tabulka 25: Porovnání ratingu obcí 

průměrný rating 
 

JHC 3.56 

ČR bez Prahy  3.53 

pořadí kraje  6. 

Tabulka 26: Průměrný rating obcí 

Jihočeské obce disponovaly v roce 2020 vyššími příjmy než průměr a i přebytek rozpočtu byl vyšší. Více 

v daném roce ušetřily, ale investovaly menší díl svých příjmů. Jejich celkové úspory byly poměrně 

značné. Většinou se však jedná o peníze uložené na bankovních účtech, které vlivem inflace a prakticky 

nulového úročení vkladů ztrácejí na hodnotě a tím prodražují budoucí investice. Riziko finanční 

nestability obcí tohoto kraje jako celku je velmi nízké. 
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4 STRUKTURA PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ VE VYBRANÝCH 

SEKTORECH 

IČO název tržby mld. Kč  

46678735 Robert Bosch, spol. s r.o. 21.1 

26100045 Faurecia Automotive Czech Republic s.r.o. 14.1 

47252103 Linde Pohony s.r.o. 8.1 

26021145 VISCOFAN CZ s.r.o. 6.0 

25396480 Vodňanská drůbež, a.s. 5.7 

63275635 MADETA a. s. 5.5 

60839368 Magna Cartech spol. s r.o. 5.2 

61173151 DURA Automotive CZ, k. s.       4.6 

48244716 THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a.s. 4.6 

63998203 s. n. o. p. cz a.s. 4.2 

Tabulka 27: Největší firmy podle tržeb roku 2019 - Zpracovatelský průmysl 

IČO název tržby mld. Kč  

25198611 1. písecká lesní a dřevařská, a.s. 0.7 

46678450 REPROGEN, a.s. 0.2 

60826851 Rybářství Třeboň a.s. 0.2 

Tabulka 28:Největší firmy podle tržeb roku 2019 – Zemědělství, lesnictví, rybářství 

IČO název tržby mld. Kč  

26086930 Unterer s.r.o. 1.3 

Tabulka 29: Největší firmy podle tržeb roku 2019 – Doprava a skladování 

IČO název tržby mld. Kč  

26078201 E.ON Energie, a.s. 49.6 

25106481 C-Energy Planá s.r.o. 0.4 

60826843 Teplárna Strakonice, a.s. 0.3 

Tabulka 30: Největší firmy podle tržeb roku 2019 - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu 
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IČO název kategorie  
 

46678735 Robert Bosch, spol. s r.o. 3000 - 3999 zaměstnanců  

63275635 MADETA a. s. 1500 - 1999 zaměstnanců  

25396480 Vodňanská drůbež, a.s. 1500 - 1999 zaměstnanců  

63998203 s. n. o. p. cz a.s. 1000 - 1499 zaměstnanců  

25179811 Groz-Beckert Czech s.r.o. 1000 - 1499 zaměstnanců  

61173151 DURA Automotive CZ, k. s.       1000 - 1499 zaměstnanců 
 

26021145 VISCOFAN CZ s.r.o. 500 - 999 zaměstnanců 
 

60839368 Wienerberger s.r.o. 500 - 999 zaměstnanců 
 

60839368 Magna Cartech spol. s r.o. 500 - 999 zaměstnanců 
 

48244716 THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a.s. 500 - 999 zaměstnanců 
 

Tabulka 31: Největší zaměstnavatelé - Zpracovatelský průmysl 

IČO název kategorie  
 

25198611 1. písecká lesní a dřevařská, a.s. 100 - 199 zaměstnanců 
 

46678450 REPROGEN, a.s. 100 - 199 zaměstnanců 
 

60826851 Rybářství Třeboň a.s. 100 - 199 zaměstnanců  

26030993 Zemědělská společnost Dubné a. s.  100 - 199 zaměstnanců 
 

Tabulka 32: Největší zaměstnavatelé – Zemědělství, lesnictví, rybářství 

IČO název kategorie  
 

70971641 Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. 500 - 999 zaměstnanců 
 

Tabulka 33: Největší zaměstnavatelé – Doprava a skladování 

IČO název kategorie  
 

26078201 E.ON Energie, a.s. 250 - 499 zaměstnanců  

60826843 Teplárna Strakonice, a.s. 100 - 199 zaměstnanců  

25106481 C-Energy Planá s.r.o. 100 - 199 zaměstnanců 
 

Tabulka 34: Největší zaměstnavatelé - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu 

4.1 Index CRIBIS 

Tímto indexem hodnotíme společnosti ze čtyř vybraných odvětví Jihočeského kraje. Jedná se o 

zemědělství, lesnictví a rybářství, zpracovatelský průmysl, výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a 

klimatizovaného vzduchu a doprava a skladování, a to za rok 2019. V rámci společností s největším 

obratem v kraji získaly nejvyšší index CRIBIS (a1) celkem 4 společnosti, 14 společností obdrželo druhý 

nejvyšší stupeň (a2) a 28 společností pak třetí nejvyšší stupeň (b1). 
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JHC název index 

26913143 Kovostroj Bohemia, s.r.o. a1  

28068262 HELUZ s.r.o. a1  

26020343 AGRA GROUP a.s. a1  

00514152 Budějovický Budvar, národní podnik a1  

28106423 OSCHATZ Services & Solutions s.r.o. a2 

28130464 GPN strojírna s.r.o. a2 

47051019 KUHN - MT, s.r.o. a2 

27427889 IBOS  a.s. a2 

27214176 OV Media s.r.o. a2 

26439441 Röchling Engineering Plastics, s.r.o. a2 

Tabulka 35: INDEX CRIBIS – společnosti s největším obratem 

Z celkového počtu společností se sídlem v Jihočeském kraji podnikajících ve čtyřech vybraných 

odvětvích jich 1 % (54 společností) získalo nejvyšší hodnotu INDEXU - a1, o jeden procentní bod více 

obdrželo index a2 (102 společností), hodnotu indexu (b1) dostalo 5 % (228 společnosti). Na opačném 

konci nalezneme 1 %, resp. 56 společností se stupněm d2, a 1 %, resp. 60 společností s nejhorším 

stupněm e. Kvůli nedostatku dostupných údajů nemohlo být 151 společností (3 % z celkového počtu) 

hodnoceno. 

INDEX CRIBIS – stupně: stupeň a1 znamená, že se jedná o výjimečně stabilní společnost s minimálním 

rizikem. Stupeň a2 je určen pro společnosti s velmi nízkým rizikem. Na konci hodnotící škály je stupeň 

e, který dostávají velmi nestabilní společnosti s množstvím závažných negativních informací, případně 

ty, které jsou v insolvenci. Hodnocení nelze provést (n/a) u společností, které zveřejňují jen velmi málo 

informací, případně jsou v likvidaci, či mají ukončenou živnost. 

JHC a1  a2  b1 b2  c1  c2  c3  d1  d2  e  n/a celkem 

počet 54 102 228 501 914 1 116 984 211 56 60 151 4 377 

podíl  1% 2% 5% 11% 21% 25% 22% 5% 1% 1% 3% 100% 

Tabulka 36: INDEX CRIBIS – všechny společnosti 

4.2 Tržby obchodních společností ve vybraných sekcích v kraji 

Poměřujeme medián tržeb v letech 2017, 2018 a 2019, a to v milionech Kč. Medián dělí soubor hodnot 

na dvě části tak, že polovina hodnot je vyšší než medián a polovina hodnot je nižší. U společností se 

sídlem v Jihočeském kraji se tržby v roce 2018 zvýšily a v následujícím roce poklesly. V následujících 

tabulkách uvádíme hodnoty mediánu jednak za společností ve všech okresech a jednak za společnosti 

v příhraničních okresech.  

K příhraničním okresům se řadí okres Prachatice, Český Krumlov, České Budějovice a Jindřichův Hradec. 

Společnosti v příhraničních okresech působící v sekci zemědělství vykázaly v každém z uváděných třech 

roků o něco vyšší tržby, než byl průměr za všechny okresy. U společností ve zpracovatelském průmyslu 

tomu bylo naopak. Tržby společností ve výrobě a rozvodu elektřiny, plynu a tepla převýšily průměr  

za všechny okresy pouze v prvním roce daného období. V sekci doprava a skladování vykázaly tržby 

společností klesající trend a s výjimkou prvního roku byly nižší než průměr za všechny okresy. 
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JHC medián TOV mil. Kč 2017 2018 2019 

vše 163.1 175.3 167.5 

zemědělství  88.4 104.9 104.0 

zpracovatelský průmysl 211.4 225.0 227.1 

výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepla 210.8 239.9 277.9 

doprava a skladování  181.7 182.6 146.1 

příhraniční okresy       

zemědělství  88.5 113.5 111.6 

zpracovatelský průmysl 185.9 213.7 215.2 

výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepla 226.9 233.7 265.7 

doprava a skladování  196.3 177.8 139.4 

Tabulka 37: Tržby obchodních společností 

4.3 Vybrané ekonomické ukazatele 

Zde uváděné vybrané ekonomické ukazatele ve formě mediánu se týkají 1 519 obchodních společností 

Plzeňského, Jihočeského a Karlovarského kraje. Celkový počet společností je dán tím, kolik z jejich 

celkového počtu zveřejňuje své účetní závěrky, z nichž ekonomické ukazatelé vycházejí. Uvádíme čtyři 

nejvýznamnější ukazatele, a to celková likvidita, doba obratu krátkodobých závazků, rentabilita tržeb 

a celková zadluženost. Medián dělí soubor hodnot tak, aby polovina z nich byla menší než medián a 

druhá polovina větší než medián.    

Likvidita charakterizuje schopnost společnosti hradit včas své závazky vůči věřitelům. Vysoká míra 

likvidity snižuje rentabilitu, příliš nízká míra může vést až k bankrotu. Doba obratu krátkodobých 

závazků vypovídá o platební morálce vůči dodavatelům, resp. o tom, jak dlouho společnost odkládá 

platby faktur. Rentabilita tržeb, měřená jako podíl zisku společnosti na jejích tržbách, odráží ziskovost. 

Celková zadluženost udává vztah mezi vlastními a cizími zdroji při financování společnosti.  

Mezi lety 2017 a 2019 se u vybraných společností výše uvedených tří krajů mírně zvyšovala schopnost 

dostát závazkům vůči věřitelům, zlepšovala se platební morálka společností a snižovala zadluženost. 

Rentabilita tržeb kolísala. 

kraj PLK, JHC, KVK  2017 2018 2019 

celková likvidita 1.68 1.69 1.72 

doba obratu KD závazků ve dnech  52.14 50.81 49.60 

rentabilita tržeb  3.81 3.93 3.81 

celková zadluženost v % 51.02 50.63 48.85 

Tabulka 38: Vybrané ekonomické ukazatele - Karlovarský, Plzeňský a Jihočeský kraj 

Ukazatele se týkají 661 společností Jihočeského kraje, které zveřejnily dostatek údajů pro jejich 

výpočet. Oproti průměru za všechny tři kraje se společnosti v tomto kraji vyznačovaly vyšší likviditou, 

lepší platební morálkou, srovnatelnou rentabilitou a nižší mírou zadluženosti. 
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JHC všechny okresy  2017 2018 2019 

celková likvidita 1.76 1.76 1.75 

doba obratu KD závazků ve dnech  49.87 47.89 46.13 

rentabilita tržeb  3.83 3.93 3.79 

celková zadluženost v % 50.32 48.68 46.63 

Tabulka 39: Vybrané ekonomické ukazatele - Jihočeský kraj 

Jak již bylo řečeno, mezi příhraniční okresy řadíme okres Prachatice, Český Krumlov, České Budějovice 

a Jindřichův Hradec. Společnosti ve zpracovatelském průmyslu ve čtyřech příhraničních okresech 

Jihočeského kraje měly srovnatelnou likviditu jako průměr za všechny firmy v kraji. Jejich platební 

morálka byla mírně lepší a vykázaly vyšší rentabilitu tržeb. Byly i méně zadlužené. 

JHC všechny okresy 2017 2018 2019 

celková likvidita 1.66 1.65 1.63 

doba obratu KD závazků ve dnech  46.13 50.47 48.21 

rentabilita tržeb  4.65 4.28 4.07 

celková zadluženost v % 49.65 48.40 48.21 

JHC příhraniční okresy 2017 2018 2019 

celková likvidita 1.81 1.65 1.65 

doba obratu KD závazků ve dnech  46.08 50.19 46.08 

rentabilita tržeb  5.35 4.18 4.23 

celková zadluženost v % 48.83 48.70 45.63 

Tabulka 40: Vybrané ekonomické ukazatele - Zpracovatelský průmysl 

Společnosti podnikající v zemědělství ve čtyřech příhraničních okresech měly vůči průměru za celý kraj 

sice nižší, ale stále ještě dostatečnou likviditu, o něco horší platební morálku, která se však ke konci 

období zlepšila. Vykazovaly sice podstatně vyšší rentabilitu, rozdíl se však v čase snižoval, byly více 

zadlužené. 

JHC všechny okresy 2017 2018 2019 

celková likvidita 2.36 2.81 3.52 

doba obratu KD závazků ve dnech  60.09 50.69 49.31 

rentabilita tržeb  5.10 9.18 7.86 

celková zadluženost v % 43.42 35.22 32.70 

JHC příhraniční okresy 2017 2018 2019 

celková likvidita 2.23 2.47 3.35 

doba obratu KD závazků ve dnech  63.91 51.51 48.62 

rentabilita tržeb  9.85 9.80 8.95 

celková zadluženost v % 45.54 40.91 34.25 

Tabulka 41: Vybrané ekonomické ukazatele – Zemědělství, lesnictví a rybářství 

Společnosti v sekci doprava a skladování se sídlem v příhraničních okresech měly nižší, avšak stále 
ještě dostatečnou likviditu, jejich platební morálka byla o něco horší než průměr za všechny 
společnosti v kraji. Jejich rentabilita se v roce 2018 značně zhoršila, ve dvou zbývajících letech byla 



 22/32 

mírně lepší. Míra zadluženosti byla sice v roce 2017 horší, avšak ve zbývajících dvou letech se 
výrazněji nelišila od průměru za celý kraj. 
 
JHC všechny okresy 2017 2018 2019 

celková likvidita 1.61 1.67 1.66 

doba obratu KD závazků ve dnech  41.56 39.67 40.24 

rentabilita tržeb  2.91 1.26 1.47 

celková zadluženost v % 48.13 43.08 46.14 

JHC příhraniční okresy 2017 2018 2019 

celková likvidita 1.43 1.62 1.44 

doba obratu KD závazků ve dnech  42.48 41.47 40.97 

rentabilita tržeb  2.99 0.89 1.19 

celková zadluženost v % 53.80 43.45 46.20 

Tabulka 42: Vybrané ekonomické ukazatele - Doprava a skladování 

Společnosti v sekci výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduch se sídlem  

v příhraničních okresech vykázaly s výjimkou posledního roku oproti průměru za všechny společnosti 

v kraji vyšší likviditu, měly však o něco slabší platební morálku. Jejich rentabilita byla vesměs vyšší. Míra 

zadluženosti byla rovněž vyšší, avšak v posledním roce se výrazně zlepšila a dostala se až pod úroveň 

průměru za všechny okresy. 

JHC všechny okresy 2017 2018 2019 

celková likvidita 1.54 1.39 1.57 

doba obratu KD závazků ve dnech  81.96 84.89 82.35 

rentabilita tržeb  6.01 3.77 3.66 

celková zadluženost v % 31.61 30.60 31.98 

JHC příhraniční okresy 2017 2018 2019 

celková likvidita 1.85 1.52 1.51 

doba obratu KD závazků ve dnech  88.00 92.48 83.78 

rentabilita tržeb  4.10 6.38 4.63 

celková zadluženost v % 36.69 30.85 26.36 

Tabulka 43: Vybrané ekonomické ukazatele - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu 

5 NEJVÝZNAMNĚJŠÍ FIRMY SE ZAHRANIČNÍM VLASTNÍKEM 

Počty majoritních vlastníků společností ve vybraných odvětvích uvádíme v rozdělení na celý kraj a 

příhraniční okresy. Příhraniční okresy jsou Prachatice, Český Krumlov, České Budějovice a Jindřichův 

Hradec.   

V sekci zemědělství, lesnictví a rybářství jsme v rámci Jihočeského kraje identifikovali 6 191 společností, 

v jejichž rámci připadá na majoritního vlastníka z České republiky 97,5 %. Podíly ostatních zemí jsou 

velmi nízké. Nejvyšší z nich je Rakousko (1,1 %).  
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O něco nižší podíl mají majoritní vlastníci z České republiky v sektoru zpracovatelského průmyslu, a to 

95,0 %. Je to v rámci vybraných sekcí podíl nejnižší. Na druhém místě je Německo s podílem 1,4 %.  

V této sekci je 10 530 společností.  

Nejvyšší podíl mají Češi jako majoritní vlastníci v sekci výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepla, a to 

97,9 %. Z ostatních zemí překročil jedno procento pouze podíl Německa. Celkem je zde 674 společností. 

V sekci doprava a skladování je 2 695 společností, u nichž patří majorita českým vlastníkům v 96,1 %. 

Významnější podíl z ostatních zemí má pouze Rakousko, a to 1,4 %. V rámci všech vybraných sektorů 

se čeští majoritní vlastníci podílejí 96,1 %, Rakousko 1,1 % a Německo 0,9 % na celkovém počtu 

společností, u nichž lze majoritního vlastníka stanovit.  

Z porovnání příhraničních okresů s celým krajem vyplývá, že v sekci zemědělství mají čeští majoritní 

vlastníci společností o něco málo nižší podíl než v kraji jako celku. Rovněž ve třech zbývajících sektorech 

je podíl českých majoritních vlastníků v příhraničních okresech nižší než u celého kraje. Vyšší je naopak 

podíl rakouských majoritních vlastníků v příhraničních okresech ve všech sektorech oproti kraji jako 

celku. A totéž platí i pro německé majoritní vlastníky. V sektoru zemědělství mají v příhraničních 

sektorech druhý nejvyšší podíl vlastníci z Rakouska (1,6 %), ve zpracovatelském průmyslu to jsou 

vlastníci z Německa (1,5 %) a stejný podíl mají i v sektoru výrob a rozvod elektřiny, plynu a tepla.  

V sektoru doprava a skladování se na druhé místo dostalo opět Rakousko s podílem ve výši 2,2 %.   

V rámci příhraničních okresů a všech vybraných sektorů se čeští majoritní vlastníci podílejí 95,5 %, 

Rakousko 1,5 % a Německo 1 % na celkovém počtu společností, u nichž lze majoritního vlastníka 

stanovit. 

všechny okresy CZE AUT DEU UKR SVK OST  celkem 

zemědělství, lesnictví 6 036 69 12 33 20 21 6 191 

zpracovatelský průmysl 10 006 103 146 80 44 151 10 530 

výroba a rozvod elektřiny  660 1 7   2 4 674 

doprava a skladování  2 610 38 8 5 10 24 2 695 

celkem 19 312 211 173 118 76 200 20 090 

příhraniční okresy CZE AUT DEU UKR SVK OST  celkem 

zemědělství, lesnictví 3 724 63 10 12 11 15 3 835 

zpracovatelský průmysl 6 253 91 100 46 29 106 6 625 

výroba a rozvod elektřiny  440 1 7   2 2 452 

doprava a skladování  1 649 38 6 4 5 17 1 719 

celkem 12 066 193 123 62 47 140 12 631 

Tabulka 44: Majoritní vlastníci – počet podle sekcí a zemí 
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všechny okresy CZE AUT DEU UKR SVK OST  

zemědělství, lesnictví 97.5% 1.1% 0.2% 0.5% 0.3% 0.3% 

zpracovatelský průmysl 95.0% 1.0% 1.4% 0.8% 0.4% 1.4% 

výroba a rozvod elektřiny  97.9% 0.1% 1.0% 0.0% 0.3% 0.6% 

doprava a skladování  96.8% 1.4% 0.3% 0.2% 0.4% 0.9% 

celkem 96.1% 1.1% 0.9% 0.6% 0.4% 1.0% 

příhraniční okresy CZE AUT DEU UKR SVK OST  

zemědělství, lesnictví 97.1% 1.6% 0.3% 0.3% 0.3% 0.4% 

zpracovatelský průmysl 94.4% 1.4% 1.5% 0.7% 0.4% 1.6% 

výroba a rozvod elektřiny  97.3% 0.2% 1.5% 0.0% 0.4% 0.4% 

doprava a skladování  95.9% 2.2% 0.3% 0.2% 0.3% 1.0% 

celkem 95.5% 1.5% 1.0% 0.5% 0.4% 1.1% 

Tabulka 45: Majoritní vlastníci – podíl podle sekcí a zemí 

počet CZE AUT DEU NLD FRA GBR SVK OST celkem 

zemědělství, lesnictví 25         1   0 26 

zpracovatelský průmysl 98 41 49 9 5 3 4 17 226 

výroba a rozvod elektřiny  9   1         0 10 

doprava a skladování  35 12           3 50 

struktura CZE AUT DEU NLD FRA GBR SVK OST celkem 

zemědělství, lesnictví 96.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.8% 0.0% 0.0% 100% 

zpracovatelský průmysl 43.4% 18.1% 21.7% 4.0% 2.2% 1.3% 1.8% 7.5% 100% 

výroba a rozvod elektřiny  90.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100% 

doprava a skladování  70.0% 24.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.0% 100% 

Tabulka 46: Majoritní vlastníci s tržbami 10 milionů Kč a více podle zemí 

V Jihočeském kraji působí 21 společností s tržbami v rozmezí od 1 mld. Kč do 1,5 mld. Kč. Osm z nich je 

ve vlastnictví německé osoby (38 %), pět je v českém vlastnictví (24 %) a tři společnosti jsou  

ve vlastnictví rakouských osob. Dvě společnosti vlastní lidé z Nizozemska, po jedné pak z Itálie a 

Slovinska.  

Společností s kategorií tržeb 1,5 mld. Kč a více je zde 27. Sedm z nich má rakouského vlastníka a pět 

vlastníka německého. Tři společnosti jsou ve vlastnictví Francouzů a po dvou pak ve vlastnictví 

Nizozemců a Španělů. Po jedné společnosti vlastní Češi, Belgičané a občané Britský Panenských ostrovů 

a Singapuru.  

Ve čtyřech příhraničních okresech podniká 15 společností s obratem v rozmezí 1 mld. Kč až 1,5 mld. 

Kč. Z nich šest má německého vlastníka (dvoupětinový podíl) a čtyři jsou ve vlastnictví Čechů. Tři 

společnosti mají rakouského vlastníka (20 % podíl) a po jedné vlastní obyvatelé Nizozemska a 

Španělska.  

Stejný počet jako v předchozím případě mají v příhraničních okresech i společnosti s obratem 

převyšujícím 1,5 mld. Kč. Pět z nich, resp. jedna třetina, je ve vlastnictví rakouských osob a tři, resp.  
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20 %, v německém vlastnictví. Po jedné společnosti vlastní osoby z ČR, Nizozemska a Španělska. 

Dalšímu vlastníky jsou ještě obyvatelé Španělska, Japonska a Britských Panenských ostrovů. 

   JHC vše DEU AUT CZE NLD FRA ESP OST celkem 

1 mld. - 1.5 mld. Kč  8 3 5 2     3 21 

1.5 mld. Kč a více  5 7 1 2 3 2 7 27 

JHC příhr. okresy  DEU AUT CZE NLD FRA ESP OST celkem 

1 mld. - 1.5 mld. Kč  6 3 4 1 0 1 0 15 

1.5 mld. Kč a více  3 5 1 1 0 1 4 15 

JHC vše DEU AUT CZE NLD FRA ESP OST celkem 

1 mld. - 1.5 mld. Kč  38% 14% 24% 10% 0% 0% 14% 100% 

1.5 mld. Kč a více  19% 26% 4% 7% 11% 7% 26% 100% 

JHC příhr. okresy DEU AUT CZE NLD FRA ESP OST celkem 

1 mld. - 1.5 mld. Kč  40% 20% 27% 7% 0% 7% 0% 100% 

1.5 mld. Kč a více  20% 33% 7% 7% 0% 7% 27% 100% 

Tabulka 47: Majoritní vlastníci podle pásma tržeb a zemí 

Většina největších subjektů má jediného vlastníka. V jednom případě jsou spoluvlastníky německá a 

slovinská společnost. V jednom případě vlastní velkou společnost několik českých fyzických osob,  

v jednom případě se jedná o společné vlastnictví německé a české právnické osoby a německé fyzické 

osoby. V posledním případě jsou společníky česká fyzická osoba se dvěma subjekty, u kterých není 

uveden stát. 

Padesát největších subjektů vlastněných zahraničními vlastníky se na tržbách analyzovaných sektorů 

(A, C, D, H) podílí odhadem asi 40 %. 

Mezi 50 největšími zahraničními společnostmi dominují subjekty podnikající v sekci zpracovatelský 

průmysl, které jsou v kategorii obratu 1 – 1,5 miliardy Kč v majetku německých vlastníků, v kategorii 

nad 1,5 miliardy Kč pak v majetku rakouských vlastníků. Více než jeden subjekt v těchto oborech a 

velikostních kategoriích mají vlastníci z Francie, Španělska a Nizozemí. 
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6 VLIV A PODÍL SOUSEDSTVÍ KRAJE S RAKOUSKEM NA OBRATU  

VE VYBRANÝCH OBORECH ČINNOSTI (SOUSEDÍCÍ OKRESY) 

Nejvíce velkých subjektů s obratem nad půl miliardy Kč sídlí v okrese České Budějovice a z nich je třetina 

vlastněná českými subjekty. I v případě subjektů s obratem nad 1 miliardu Kč jich nejvíce sídlí v okrese 

České Budějovice, ve kterém se spojuje výhoda sousedství s Rakouskem a umístění ve velkém 

administrativním centru. 

Sídlo velkých společností podle okresů: 

České Budějovice: 16 subjektů (4 x rakouský vlastník, 4 x německý vlastník, 3 x český vlastník, 2 x 

nizozemský, 3 x ostatní) 

Český Krumlov: 5 subjektů - 3 x německý vlastník a 2 x rakouský vlastník 

Jindřichův Hradec: 4 subjekty - 2 x rakouský vlastník a 2 x ostatní 

Písek: 6 subjektů - 3 x francouzský vlastník a 3 x ostatní 

Prachatice: 2 subjekty – v obou případech německý vlastník 

Strakonice: 5 subjektů - 2 x německý vlastník a 3 x ostatní 

Tábor: 5 subjektů - 2 x nizozemský vlastník a 3 x ostatní 

Okres Prachatice má nejdelší hranici s Německem. Ve Strakonickém okrese je rovněž znát větší vliv 

blízkosti Německa. Bezprostředně s Rakouskem sousedí okres Český Krumlov, Jindřichův Hradec a 

České Budějovice, proto se zde vyskytuje větší počet rakouských vlastníků. Okresy Písek a Tábor jsou 

již od hranic více vzdálené. Nevýhodou Jihočeského kraje je nedokončená dálnice D3 směr Linz na rozdíl 

od Plzeňského kraje, ve kterém je dálnice D5 v provozu již 15 let. 

Porovnání poměrových ukazatelů mezi společnostmi z příhraničních okresů a z celého kraje bylo 

provedeno v kapitole 4. 

7 VLIV RESTRIKCÍ V SOUVISLOSTI S PANDEMIÍ COVID-19 

Analýzu dopadů restrikcí v souvislosti s pandemií Covid-19 jsme zpracovávali jak z hlediska přímého 

dopadu, tak i z hlediska sekundárního dopadu. Přímý dopad měly restrikce zejména na uzavřené 

provozy a v první fázi pandemie i na některé velké uzavřené továrny (například v automobilovém 

průmyslu). 

Sekundárně byly ohrožené subjekty, které sice přímo nebyly zasaženy restrikcemi, ale svou činností na 

omezené obory přímo navazují (dodavatelé zboží a služeb). 

Zvlášť jsme se dívali na fyzické osoby – podnikatele a na společnosti, a to jak z hlediska tržeb, tak  

z hlediska počtu zaměstnanců (resp. přesněji řečeno jejich kategorie). Odhadovali jsme, jak velký 

výpadek tržeb mohly restrikce mít a jak velký počet zaměstnanců nemohl pracovat. Oba parametry 

dohromady mohou podat určitý obraz toho, které regiony byly z pohledů ekonomických dopadů 

pandemie ohrožené více než jiné. 
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Ze srovnání okresů vyšly následující výsledky pro fyzické osoby podnikatele: 

a) Okres Český Krumlov patří z hlediska počtu podnikatelů, na které dopadly vládní restrikce,  

ke třem nejpostiženějším. 

b) Podobně i z hlediska ohrožených zaměstnanců podnikatelů patřil okres Český Krumlov mezi 

pět nejvíce zasažených okresů. 

c) podnikatelé se sídlem v Jindřichově Hradci jsou z hlediska ohrožení restrikcemi na konci první 

desítky 

d) Okres Prachatice se pohybuje ve druhé desítce nejpoškozenějších okresů (z hlediska počtu) 

resp. ve třetí desítce z hlediska počtu zaměstnanců a obratu. 

e) Okres Písek je až ve třetí desítce nejvíce postižených okresů. 

f) Okres Strakonice je na tom ještě o něco lépe, pouze z hlediska počtu zaměstnanců uzavírají 

druhou desítku (ohrožené jsou spíš podnikatelé s větším počtem zaměstnanců) 

g) Okres Tábor je ve druhé desítce nejméně postižených okresů. 

h) Okres České Budějovice patří do první desítky z hlediska obratu (ohrožené zde jsou více FOP s 

více zaměstnanci). Z ostatních hledisek se pohybují zhruba na průměrné úrovni 

U podnikatelů je patrné, že ohroženější jsou, vyjma okresu Prachatice, spíš v příhraničních okresech.  

V případě okresu Český Krumlov a do jisté míry i okresu Jindřichův Hradec je vyšší ohrožení dané 

pravděpodobně větším zaměřením podnikatelů v těchto okresech na turistický ruch. 

Ze srovnání okresů vyšly následující výsledky pro společnosti: 

a) Společnosti v okrese Český Krumlov patřily do první pětice nejvíce zasažených okresů z hlediska 

počtu dotčených subjektů. 

b) Z hlediska počtu zaměstnanců a obratu se však společnosti se sídlem v okrese Český Krumlov 

umisťovaly mezi průměrnými okresy. Znamená to, že sice větší počet subjektů okresu podniká  

v zasažených oborech, ale jde většinou o subjekty s nižším počtem zaměstnanců a nižším obratem. 

c) Společnosti se sídlem v okrese Jindřichův Hradec jsou na tom podobně jako ty se sídlem  

v okrese Český Krumlov, jen s tím rozdílem, že zde nepatří mezi nejohroženější ani z hlediska počtu 

subjektů. Hodnocení společností okresu Jindřichův Hradec z hlediska dopadů restrikcí je tedy  

na průměrné úrovni. 

d) Společnosti v Prachatickém okrese jsou ze všech sledovaných hledisek ve třetí desítce mezi 

všemi okresy. Nacházíme zde spíše subjekty, které byly zasaženy nikoli primárně, nýbrž sekundárně. 

e) V okrese Písek byly společnosti postiženy restrikcemi relativně málo, většinou jsou v lepší 

polovině okresů. 

f) Okres Strakonice má nejméně postižených subjektů z hlediska počtu. Z hlediska obratu a počtu 

zaměstnanců je na tom hůře, ale pohybuje se ještě v lepší polovině.  

Pro tento okres platí, že postižených subjektů bylo co do počtu méně, jednalo se však o velké 

společnosti s vysokým obratem a vyšším počtem zaměstnanců. 
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g) Okres Tábor je z hlediska počtu zasažených společností v lepší polovině okresů, z hlediska 

obratu a počtu zaměstnanců pak ve třetí desítce. Pro tento okres tak v menším měřítku platí podobné 

konstatování jako pro Strakonice, tj. že jsou zde zasaženy spíše větší subjekty. 

h) Společnosti v okrese České Budějovice byly více zasažené z hlediska počtu ohrožených subjektů 

– uzavírají nejhorší desítku okresů. Z hlediska obratu a počtu zaměstnanců jsou však až ve druhé 

desítce. Společnosti ze zasažených oborů jsou spíše menší. 

Z hlediska společností nepatří Český Krumlov na rozdíl od podnikatelů mezi nejvíce zasažené okresy 

Jihočeského kraje. Více postižené jsou okresy Tábor a hlavně České Budějovice, které také počítáme 

mezi „příhraniční“ okresy. Více větších společností se sídlem v příhraničních okresech způsobilo, že se 

zde rozdíly mezi příhraničními a vnitrostátními smazaly. 

8 ZÁVĚR 

Jihočeský kraj má téměř shodný počet fyzických osob podnikatelů (FOP) ve srovnání s počtem FOP 

v celé ČR – porovnáváme poměr počtu obyvatel kraje a celé ČR s poměrem počtu FOP. V porovnání 

s dalšími analyzovanými kraji má Jihočeský kraj více malých podnikatelů s obratem do půl mil. Kč. 

Počtem obchodních společností (OS) v přepočtu na obyvatele Jihočeský kraj výrazněji zaostává. Je to 

dané zejména velkou koncentrací OS se sídlem v Praze (podobné poměry má většina krajů). 

Z hlediska předmětu podnikání má Jihočeský kraj nižší podíl obchodních společností, které podnikají 

ve velko- a maloobchodu. Celostátní průměr je 25 % OS, v Jihočeském kraji jen 20 %. Druhým nejvíce 

zastoupeným oborem je zpracovatelský průmysl, který je v rámci ČR až na čtvrtém místě. 

V kraji je také výrazně méně neaktivních subjektů a o něco mále více s obratem nad 1 miliardu Kč ve 

srovnání s celostátním průměrem. 

Bankroty FOP vyjma roku 2016, kdy došlo ke stagnaci, kopírovaly trend celé ČR. Zato křivka 

insolvenčních návrhů FOP je téměř totožná s trendy celé ČR.  

Bankroty OS šly proti trendu ČR častěji. V roce 2018 a 2020 jsme v Jihočeském kraji na rozdíl od celé 

ČR zaznamenali nárůst bankrotů OS. 

Vzniky a zániky FOP vykazují téměř shodný trend ve srovnání s ČR, u vzniků a zániků OS je Jihočeský 

kraj nadprůměrný, tj. na 1 zaniklou vzniká v Jihočeském kraji přes 3,5 nových, zatím co průměr ČR je 

necelých 2,5 nových společností. 

Jihočeský kraj má ve srovnání s analyzovanými kraji (Plzeňský, Karlovarský a Jihočeský) nižší podíl 

subjektů s podprůměrným hodnocením (index c3 a horší). U velkých společností má nejvyšší 

zastoupení index b2, což je nadprůměrný index. Z tohoto pohledu se společnosti se sídlem 

v Jihočeském kraji jeví jako nejlepší z analyzovaných krajů. 

Také z hlediska hodnot vybraných ukazatelů vycházejí nejlépe společnosti Jihočeského kraje – mají 

nejvyšší likviditu, nejkratší splatnost krátkodobých závazků a nejnižší zadluženost. 

Z hlediska tržeb jsme ve sledovaných obdobích zaznamenali jejich pokles v dopravě a skladování a to 

zejména v příhraničních okresech. Naopak ostatní sledovaná odvětví z hlediska tržeb rostla, nejvíce 

výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepla. 
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V segmentu doprava a skladování podniká s obratem nad 100 mil. Kč nejvíce společností v silniční 

nákladní dopravě (přes 83 %). Z nich má téměř polovina obrat v pásmu od 100 do 199 mil. Kč. Ostatní 

segmenty jsou zde zastoupeny okrajově (ostatní vedlejší činnosti v dopravě, městská a příměstská 

osobní doprava atd.). Pokud tedy poukazujeme na pokles tržeb v tomto segmentu, týká se to zejména 

silniční nákladní dopravy.  

I když Jihočeský kraj sousedí téměř jen s Rakouskem, je i zde znát větší přítomnost Německých 

vlastníků, větší v příhraničních okresech. Ta ale není tak výrazná jako v Plzeňském kraji a jsou zde častěji 

zastoupeni vlastníci z dalších zemí, podobně jako v Karlovarském kraji. Nejvíce vlastníků velkých 

subjektů z Rakouska a Německa má okres České Budějovice a Český Krumlov. V Prachaticích jsou jen 

dva velké subjekty oba s německými vlastníky. V Jindřichově Hradci převažují vlastníci z Rakouska, 

v Písku a v Táboře jsou naopak z jiných zemí. Okres Strakonice, i když nemá hranici s Německem, má 

dva velké subjekty s německým vlastníkem. Vlastnictví velkých společností je v kraji více rozděleno 

mezi německé, rakouské, tuzemské, nizozemské a francouzské vlastníky. 

Restriktivní opatření v souvislosti s pandemií měly na jednotlivé kraje různý dopad a souvisel zejména 

s většinovým zaměřením FOP a OS v kraji. Například z hlediska počtu patřil v případě FOP okres Český 

Krumlov mezi tři nejvíce zasažené okresy. To znamená, že je zde velký počet přímo zasažených nebo 

ohrožených podnikatelů. Naopak u OS patřil například okres Strakonice z hlediska počtu subjektů, mezi 

okresy které byly restrikcemi nejméně zasaženy. 

Vliv restrikcí je detailněji popsán v kapitole 7. V přehledu, který je uveden v prezentaci, jsou procenta 

přímo zasažených nebo ohrožených subjektů a to z hlediska počtu, z hlediska obratu a z hlediska počtu 

zaměstnanců. 

Například u OS se sídlem v již zmíněném okrese Strakonice bylo z hlediska počtu vládními restrikcemi 

přímo ovlivněno 17 % subjektů (zavřené provozovny), ohrožených bylo 10 % subjektů (navazující 

služby, jako například prádelny a podobně). 

Těch 17 % přímo ohrožených z hlediska počtu představovalo 12 % z hlediska obratu a 15 % z hlediska 

počtu zaměstnanců, to znamená, že těch 17 % ohrožených tvořilo 12 % tržeb okresu a bylo zde 

zaměstnáno 15 % zaměstnanců okresu (šlo tedy spíše o menší subjekty s mírně podprůměrným počtem 

zaměstnanců). 

8.1 Hrozby 

Celorepublikově předpokládáme růst insolvencí v nejpostiženějších oborech po ukončení státních 

podpůrných programů, které se zaměřily zejména na udržení zaměstnanosti. Důsledkem toho bude 

růst nezaměstnanosti a do jisté míry i exekucí. Tato hrozba platí zejména pro okres Český Krumlov a 

částečně i pro okres Jindřichův Hradec. 

Jihočeský kraj není s okolními zeměmi propojen dálnicí. V důsledku toho je provoz na hlavních tazích  

velmi přetížen a objem dopravy se bude jen těžko bez dostavby dálnice dále rozvíjet. 

8.2 Příležitosti 

Dokončení dálnice D3 až na hranice a napojení na dálniční síť Rakouska představuje velkou příležitost 

dalšího rozvoje. Očekáváme, že dojde k většímu růstu investiční aktivity, zejména ze strany rakouských 
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subjektů. Analogii můžeme spatřovat v koncentraci velkých společností s německými vlastníky 

v blízkosti dálnice D5 (a nejen v příhraničních oblastech). 

Jako příležitost vnímáme i možnost dalšího rozvoje turistického ruchu, zejména ve stále ještě méně 

navštěvovaných lokalitách jako jsou např. Novohradské Hory. 

8.3 Rizika 

Riziko může představovat pokles tržeb v oboru doprava a skladování, které jsme zaznamenali jak v 

příhraničních okresech, tak i v celém kraji. 

8.4 Výhody 

Vlastnictví subjektů v Jihočeském kraji je více diverzifikované, a to i v příhraničních oblastech. 

Sousedství kraje s Rakouskem a Německem je velkou výhodou pro další rozvoj kraje. 

8.5 Predikce na další 2 roky 

Do predikce zahrnujeme i rok 2020, pro který však ještě není k dispozici dostatečné množství finančních 

závěrek, abychom si mohli udělat ucelený pohled dopadu pandemie na výsledky roku. Předpokládáme 

rostoucí problémy v sektoru doprava a skladování,  

ve kterém došlo k poklesu tržeb již v roce 2019. Rok 2020 určitě nepřinese lepší výsledky. Aby se 

předešlo růstu negativních jevů, projevujících se např. zvyšováním počtu bankrotů v této oblasti, by 

bylo žádoucí, aby v tomto segmentu začaly tržby opět růst již v roce 2021, tento růst by pak měl být 

potvrzen i v letech 2022 a 2023 

Ze sledovaných oborů vykazuje nejlepší výsledky zemědělství, likvidita zde roste a její medián 

přesahuje hodnotu 3. V této oblasti neočekáváme žádné výraznější problémy. 

Zpracovatelský průmysl má poměrně stabilní hodnoty ukazatelů. Nemyslíme si, že by mělo dojít  

k výraznějším výkyvům. Naopak by část zpracovatelského průmyslu mohla profitovat z rostoucí ceny 

stavebního dřeva. 

Výroba a rozvod elektřiny, plynu tepla a klimatizovaného vzduchu je velmi stabilní obor, u kterého 

neočekáváme ve střednědobém horizontu větší výkyvy. 

Doprava a skladování vykazuje, jak jsme se již výše zmínili, pokles obratu. Rentabilita je rovněž  

na nejnižší úrovni. Pokud bude nějaký segment v kraji ohrožen, půjde pravděpodobně o dopravu a 

skladování. 

Pro další vývoj v letech 2022 a 2023 je klíčové, aby již nedocházelo k masivním omezením ekonomiky 

a aby se obnovil zahraniční turistický ruch. Obecně se dá předpokládat, že rok 2022 bude prvním rokem 

návratu k normálu. Po vyrovnání poklesu vyvolaného pandemií v letech 2020 a 2021 by roky 2022 a 

2023 měly navazovat na trendy, které jsme zde sledovali do roku 2019. 

Dopravní situace se do roku 2023 pravděpodobně výrazně nezmění a to přesto, že byla zahájena i 

stavba prodloužení dálnice D4 na hranici kraje, čímž se zlepší spojení kraje s hlavním městem. Klíčové 

zůstává spojení D3 s Rakouskem, které se ale bude budovat ještě několik let. 
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