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1 ÚVOD 

Karlovarský kraj leží na západě České republiky. Sousedí kromě Německé spolkové republiky s krajem 

Ústeckým a Plzeňským. Kraj je nejmenším co do rozlohy a počtu obyvatel. Kraj je poměrně řídce 

obydlen, hustota jeho osídlení je čtvrtá nejnižší v rámci všech krajů.  

Kraj se dělí na tři okresy, a to okres Karlovy Vary, Sokolov a Cheb. V kraji je 134 obcí, 38 z nich má statut 

města. Polovinu rozlohy kraje tvoří karlovarský okres. Počet obyvatel, připadající v průměru na jednu 

obec, je však nadprůměrný, konkrétně třetí nejvyšší v rámci všech krajů. Ve městech žije 81,7 % 

obyvatel, což je vysoko nad průměrem za republiku (68,8 %). Cizinci se na počtu obyvatel podílejí  

7,5 %, zatímco v celorepublikovém průměru to je jen 5,6 %.   

Počet narozených na 1 000 obyvatel je v tomto kraji vůbec nejnižší a počet zemřelých na 10 00 obyvatel 

dosahuje naopak nejvyšší hodnotu. V důsledku toho se počet obyvatel kraje snižuje, a to i přesto, že 

migrační saldo je mírně kladné. Průměrný věk obyvatel kraje dosahuje 43,3 let, přičemž tato hodnota 

za celou republiku je 42,6 let. Index stáří (počet seniorů 65+ na 100 dětí) dosahuje v tomto kraji 

hodnoty 136,5, přičemž průměr za republiku je jen 125,5.   

Medián hrubých měsíčních mezd zaměstnanců dosahuje výše 28 793 Kč a představuje 92 % průměru 

za republiku. Starobní důchod připadající na jednoho příjemce činí 14 030 Kč, což je 97 % 

celorepublikového průměru. Míra nezaměstnanosti v kraji patří k nejvyšším a značně přesahuje údaj 

za celou republiku. Podíl obyvatel s ukončeným terciárním vzděláním na počtu obyvatel 15 + je 12,5 %, 

což je hluboko pod průměrem (19,2 %).  

Hrubý domácí produkt připadající na obyvatele kraje dosahuje výše 341 512 Kč a činí pouze 63 % 

průměru. V rámci krajů je nejnižší. V zemědělství pracuje 3,4 % zaměstnaných, celorepublikový průměr 

je 2,8 %. Zpracovatelský průmysl se na počtu zaměstnaných v kraji podílí 26,3 %, celorepublikový 

průměr je 27,5 %. Podíl stavebnictví na počtu zaměstnaných je 7,3 %, což je shodná hodnota jako 

republikový průměr. V sektoru služeb je zaměstnáno 58,2 % lidí, a to je méně než celorepublikový 

průměr (59,7 %). Nejvýznamnějším odvětvím kraje je cestovní ruch, především lázeňství. 
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2 CHARAKTERISTIKA KARLOVARSKÉHO KRAJE Z HLEDISKA 

PODNIKATELSKÉ STRUKTURY 

V Karlovarském kraji má sídlo 10 101 obchodních společností, z nichž má 95 % právní formu s.r.o.  

Na celkovém počtu společností v České republice se kraj podílí 2 %, a to je nejnižší podíl v rámci  

14 krajů.  

Registr ekonomických subjektů eviduje v tomto kraji 54 969 fyzických osob podnikatelů a podle 

živnostenského zákona jich podniká 92 % z nich. Podnikatelé v tomto kraji se na celkovém počtu  

v České republice podílejí 3 %, což kraj řadí na poslední místo v rámci 14 krajů. 

2.1 Fyzické osoby podnikatelé 

Z odvětvového hlediska téměř čtvrtina všech registrovaných fyzických osob podnikatelů funguje v 

odvětví obchod (24 %). Dalším významným odvětvím je stavebnictví s podílem ve výši 14 %. Na ně 

navazují tři odvětví s podílem ve výši 11 %. Patří sem profesní, vědecké a technické činnosti, dále 

zpracovatelský průmysl a ubytování a stravování. Necelá desetina působí v ostatních činnostech, kam 

patří 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. 

FOP – Zastoupení v odvětvích  počet podíl  

obchod 13 445 24% 

stavebnictví  7 622 14% 

profesní, vědecké a technické činnosti 6 052 11% 

zpracovatelský průmysl 6 035 11% 

ubytování, stravování  5 790 11% 

ostatní činnosti 5 178 9% 

zemědělství, lesnictví  1 988 4% 

Tabulka 1: Fyzické osoby podnikatelé- zastoupení v odvětvích 

Většina podnikatelů (62 %) nemá zaměstnance a třetina z celkového počtu neuvedla kategorii počtu 

zaměstnanců. Jednoho až pět zaměstnanců má jen 5 % z celkového počtu podnikatelů v tomto kraji. 

FOP - Kategorie počtu zaměstnanců počet podíl  

Bez zaměstnanců 33 887 62% 

1 - 5 zaměstnanců 2 570 5% 

6 a více zaměstnanců 237 0% 

n/a 18 275 33% 

celkem 54 969 100% 

Tabulka 2: Fyzické osoby podnikatelé – počet zaměstnanců 

Více než polovina registrovaných podnikatelů v kraji nevykazuje žádný obrat. U 8 % podnikatelů není 

kategorie obratu uvedena. Obrat do 200 tisíc Kč ročně uvádí 11 %. Stejná část se pak nachází v 

obratovém pásu od 200 tis. do 500 tis Kč ročně. Roční obrat od půl milionu Kč do jednoho milionu Kč 

má 8 % podnikatelů v tomto kraji. Obrat vyšší než 1 milion Kč vykazuje 6 % podnikatelů. 
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FOP - Kategorie obratu počet podíl  

bez obratu 30 414 55% 

1 - 199 999 Kč 6 222 11% 

200 000 - 499 999 Kč 5 908 11% 

500 000 - 999 999 Kč 4 430 8% 

1 000 000 - 2 999 999 Kč 2 280 4% 

3 000 000 a více Kč 1 162 2% 

n/a 4 553 8% 

celkem 54 969 100% 

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 dané 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 měsíců; 

- Exekuce, kterou provádí soud či soudní exekutor, je řízením s cílem vynutit na dlužníkovi, aby 

věřiteli zaplatil dlužnou finanční částku; 

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

trvalý pobyt v jiném objektu určeném pro bydlení, ubytování či individuální rekreaci. Nechat si zřídit 

adresu trvalého pobytu na obecním úřadě může být spojeno i se snahou vyhnout se exekuci či utajit 

zneužívání sociálních dávek; 

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

v nezaměstnanosti. Takto se přerušuje i povinnost platit zálohy na sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění. Obnovit živnost lze kdykoli a bez správních poplatků.       

V procesu insolvence se nachází 52 podnikatelů žijících v Karlovarském kraji, což je 0,1 % jejich 

celkového počtu. Situace v jednotlivých okresech je velmi obdobná. Nejvíce podnikatelů v insolvenci 

se nachází v okrese Sokolov (38 % z celku), nejméně v okrese Karlovy Vary (29 % z celku).   

Většina návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů (až 95 %) končí oddlužením, přičemž s těmito 

případy zde nepočítáme. Obecně platí, že nízký podíl podnikatelů s varovnými informacemi na jejich 

počtu je ovlivněn i skutečností, že zhruba polovina z nich nevyvíjí žádnou činnost. 
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FOP - Insolvence  počet FOP  podíl na celku počet všech FOP  podíl na FOP 

Cheb 17 33% 17 509 0.1% 

Karlovy vary 15 29% 24 052 0.1% 

Sokolov 20 38% 13 408 0.1% 

Karlovarský kraj 52 100% 54 969 0.1% 

Tabulka 4: Fyzické osoby podnikatelé – insolvence 

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

podnikatelů v kraji podílejí pouze desetinou procenta. Nejvíce jich je z okresu Cheb (42 %), nejméně 

jich je v okrese Karlovy Vary (19 %). Podíl nespolehlivých plátců DPH na počtu podnikatelů je nejnižší  

v okrese Karlovy Vary, ve kterém nedosahuje ani jedné desetiny procenta. Nejvyšší podíl vykazují 

podnikatelé v okrese Sokolov (0,2 %). Určitou roli v nízkém počtu hraje skutečnost, že naprostá většina 

podnikatelů má tak malý obrat, že není přihlášena jako plátce daně z přidané hodnoty. 

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

Cheb 22 42% 17 509 0.1% 

Karlovy vary 10 19% 24 052 0.0% 

Sokolov 21 40% 13 408 0.2% 

Karlovarský kraj 53 100% 54 969 0.1% 

Tabulka 5: Fyzické osoby podnikatelé - nespolehliví plátci DPH 

Exekuce již zahrnují větší počet podnikatelů. Celkem jich je 131. Prim hraje okres Cheb  

s dvoupětinovým podílem na celku. Zhruba poloviční podíl mají podnikatelé z okresu Sokolov. V kraji 

se podnikatelé v exekuci podílejí na jejich celkovém počtu 0,2 %. To platí o všech okresech s výjimkou 

okresu Cheb (0,3 %). 

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

Cheb 54 41% 17 509 0.3% 

Karlovy vary 51 39% 24 052 0.2% 

Sokolov 26 20% 13 408 0.2% 

Karlovarský kraj 131 100% 54 969 0.2% 

Tabulka 6: Fyzické osoby podnikatelé – exekuce 

Trvalý pobyt na obecním úřadě má 208 podnikatelů, resp. 0,4 % jejich celkového počtu. Stejným 

podílem se vyznačují i okresy Karlovy Vary a Sokolov. Pouze Cheb má tento podíl o něco nižší (0,3 %). 

Polovina podnikatelů s trvalým bydlištěm na obecním úřadě žije v okrese Karlovy Vary, nejméně jich je  

v okrese Sokolov. 
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FOP – Bydliště na 
obecním úřadu  počet FOP  podíl na celku počet všech FOP  podíl na FOP 

Cheb 54 26% 17 509 0.3% 

Karlovy vary 104 50% 24 052 0.4% 

Sokolov 50 24% 13 408 0.4% 

Karlovarský kraj 208 100% 54 969 0.4% 

Tabulka 7: Fyzické osoby podnikatelé - bydliště na obecním úřadu 

Přerušená živnost je nejčetnější varovnou informací u podnikatelů. V Karlovarském kraji má 

přerušenou živnost 12 926 podnikatelů, a to je 23,5 % jejich celkového počtu. Téměř polovina z nich 

působí v okrese Karlovy Vary a čtvrtina pak v okrese Sokolov. Nejvyšší podíl podnikatelů s přerušenou 

živností na jejich počtu má okres Karlovy Vary (24,9 %), nejnižší okres Cheb (21,1 %). 

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

Cheb 3 690 29% 17 509 21.1% 

Karlovy vary 5 997 46% 24 052 24.9% 

Sokolov 3 239 25% 13 408 24.2% 

Karlovarský kraj 12 926 100% 54 969 23.5% 

Tabulka 8: Fyzické osoby podnikatelé - přerušená živnost 

2.1.2 Vzniky a zániky 

V roce 2020 vzniklo na území Karlovarského kraje 1 381 podnikatelů. Na celkovém počtu nových 

podnikatelů se kraj podílel 2,4 %. Za posledních šest let se k podnikání přihlásilo v průměru ročně 1 346 

osob, a to je 2,3 % celkového počtu. V prvních čtyřech měsících letošního roku vzniklo 424 podnikatelů 

(2 % celkového počtu).   

Počet zaniklých podnikatelů v roce 2020 převýšil počet nových podnikatelů, v důsledku toho se  v tomto 

roce  jejich počet snížil. To platí i pro období posledních šesti let, ve kterém v kraji ubylo 2 863 

podnikatelů. Karlovarský kraj patří k několika málo krajům, v nichž  se počet podnikatelů snižuje. Jen  

v prvních čtyřech měsících letošního roku byl počet zaniklých podnikatelů nižší než počet nových. 

KVK vznik FOP 2015 2016 2017 2018 2019 2020 4M2021 

počet 1 399 1 278 1 319 1 292 1 406 1 381 424 

podíl na celku 2.4% 2.2% 2.3% 2.2% 2.3% 2.4% 2.0% 

KVK zánik FOP 2015 2016 2017 2018 2019 2020 4M2021 

počet 1 863 1 660 1 749 1 734 2 518 1 414 385 

podíl na celku 3.9% 3.4% 3.6% 3.6% 3.1% 3.4% 3.7% 

KVK 2015 2016 2017 2018 2019 2020 4M2021 

vznik/zánik FOP 0.8 0.8 0.8 0.7 0.6 1.0 1.1 

Tabulka 9: Fyzické osoby podnikatelé - vzniky a zániky 

2.1.3 Insolvence 

V roce 2020 byl vyhlášen bankrot u 227 podnikatelů, což je méně než o rok dříve, avšak stejně jako v 

roce 2018. Na celkovém počtu bankrotů podnikatelů se kraj podílel 3,1 %. V prvních čtyřech měsících 
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letošního roku se podíl kraje na bankrotech podnikatelů zvýšil o jeden procentní bod. I tak to byl lepší 

výsledek než v roce 2015, ve kterém se kraj na celkovém počtu bankrotů podílel téměř 5 %. V období 

od ledna 2015 do dubna 2020 bylo vyhlášeno 1 833 bankrotů podnikatelů a bylo podáno 1 982 návrhů 

na bankrot. Většina bankrotu podnikatelů má formu oddlužení, tedy osobního bankrotu. 

KVK 2015 2016 2017 2018 2019 2020 4M2021 

bankroty FOP 382 341 258 227 308 227 90 

podíl na celku 4.9% 4.9% 4.1% 4.2% 3.9% 3.1% 4.1% 

návrhy FOP 470 395 259 217 331 232 78 

podíl na celku 4.7% 4.4% 3.6% 3.7% 3.8% 3.1% 3.6% 

Tabulka 10: Fyzické osoby podnikatelé - insolvence 

2.2 Obchodní společnosti 

Více než čtvrtina (26 %) obchodních společností v Karlovarském kraji se zabývá obchodem. Ke druhému 

nejčetnějšímu odvětví patří nakládání s nemovitostmi, působí zde 18 % společností. Více než desetina 

společností (11 %) podniká ve zpracovatelském průmyslu. Ve stavebnictví jich je 9 %, stejně jako  

v ubytování a stravování. Na profesní, vědecké a technické činnosti připadá 8 % společností se sídlem 

v tomto kraji. Patří sem např. právní a účetní činnosti, poradenství při řízení podniku, reklama a 

průzkum trhu, či veterinární činnosti. 

OS – Zastoupení v odvětvích  počet podíl  

obchod 2 669 26% 

nakládání s nemovitostmi  1 834 18% 

zpracovatelský průmysl 1 071 11% 

stavebnictví  877 9% 

ubytování, stravování  861 9% 

profesní, vědecké a technické činnosti 826 8% 

Tabulka 11: Obchodní společnosti - zastoupení v odvětvích 

Více než dvě pětiny (42 %) společností se sídlem v Karlovarském kraji má jednoho až pět zaměstnanců 

a stejný podíl mají i ty společnosti, které kategorii zaměstnanců neuvádějí. Šest až devět zaměstnanců 

má 5 % společností a do navazující kategorie počtu zaměstnanců (10 až 19) patří 4 % společností.  

V kategorii 20 a více zaměstnanců existuje 5 % společností. Pouhá 2 % společností zaměstnává více než 

50 zaměstnanců. 
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OS - Kategorie počtu zaměstnanců počet podíl  

Bez zaměstnanců 241 2% 

1 - 5 zaměstnanců 4 292 42% 

6 - 9 zaměstnanců 458 5% 

10 - 19 zaměstnanců 370 4% 

20 - 24 zaměstnanci 88 1% 

25 - 49 zaměstnanců 178 2% 

více než 50 zaměstnanců  199 2% 

n/a 4 275 42% 

celkem 10 101 100% 

Tabulka 12: Obchodní společnosti - kategorie počtu zaměstnanců 

Více než dvě pětiny společností (41 %) nemají žádný obrat. V pásmu ročního obratu do 1 milionu Kč se 

nachází 21 % společností. Obrat od 1 milionu do 5 milionu Kč vykazuje 15 % společností. Necelá pětina 

(19 %) společností má uvedené pásmo obratu 5 milionů Kč a více. 

OS - Kategorie obratu počet podíl  

bez obratu 4 169 41% 

1 - 199 999 Kč 918 9% 

200 000 - 499 999 Kč 535 5% 

500 000 - 999 999 Kč 668 7% 

1 000 000 - 2 999 999 Kč 1 031 10% 

3 000 000 - 4 999 999 Kč 504 5% 

5 000 000 - 9 999 999 Kč 637 6% 

10 000 000 - 29 999 999 Kč 724 7% 

30 000 000 a více Kč 626 6% 

n/a 289 3% 

celkem 10 101 100% 

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, proces likvidace 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 měsíců; 

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

Většinou se jedná o exekuci na obchodní podíl. Patří sem však i exekuce na celou společnost; 
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- 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. 

Vstupem do likvidace končí aktivní činnost společnosti;  

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

hodnota aktiv nižší než výše závazků. 

V Karlovarském kraji je v insolvenci 86 společností, a to je 0,9 % jejich celkového počtu. Vyšší podíl mají 

společnosti v okrese Sokolov (1 %), ve zbývajících dvou okresech je podíl shodný ve výši 0,8 %. Okres 

Sokolov má na svém území zdaleka nejméně společností v rámci kraje. 

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

Cheb 24 28% 2 866 0.8% 

Karlovy vary 48 56% 5 789 0.8% 

Sokolov 14 16% 1 446 1.0% 

Karlovarský kraj 86 100% 10 101 0.9% 

Tabulka 14: Obchodní společnosti – insolvence 

V Karlovarském kraji je 92 společností označených jako nespolehlivý plátce DPH. Je to 0,9 % jejich 

celkového počtu. Nejvyšší podíl je v okrese Sokolov (1,7 %), mnohem nižší v okrese Karlovy Vary  

(0,5 %). Nejvíce nespolehlivých plátců DPH má sídlo v okrese Cheb (39 %), nejméně jich je v okrese 

Sokolov (27 %). 

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

Cheb 36 39% 2 866 1.3% 

Karlovy vary 31 34% 5 789 0.5% 

Sokolov 25 27% 1 446 1.7% 

Karlovarský kraj 92 100% 10 101 0.9% 

Tabulka 15: Obchodní společnosti - nespolehliví plátci DPH 

Exekucí na obchodní podíl nebo na společnost jako takovou je v Karlovarském kraji 401, což 

představuje 4 % jejich celkového počtu. Téměř polovina společností s exekucí má sídlo v okrese Karlovy 

Vary a pouze 14 % z nich v okrese Sokolov. Společnosti v okrese Cheb se vyznačují nejvyšším podílem 

exekucí na jejich celkovém počtu, a to 5,1 %. Nejlépe jsou na tom společnosti v okrese Karlovy Vary  

s podílem ve výši pouze 3,4 %. 

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

Cheb 145 36% 2 866 5.1% 

Karlovy vary 198 49% 5 789 3.4% 

Sokolov 58 14% 1 446 4.0% 

Karlovarský kraj 401 100% 10 101 4.0% 

Tabulka 16: Obchodní společnosti – exekuce 

V současné době je v likvidaci 555 společností se sídlem v Karlovarském kraji, což je 5,5 % jejich 

celkového počtu. Nejvyšší podíl mají tyto společnosti v okrese Sokolov, a to 7,6 %, nejnižší pak v okrese 
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Karlovy Vary (5 %). Více než polovina společností s exekucí sídlí v okrese Karlovy Vary, jedna pětina pak 

v okrese Sokolov. 

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

Cheb 153 28% 2 866 5.3% 

Karlovy vary 292 53% 5 789 5.0% 

Sokolov 110 20% 1 446 7.6% 

Karlovarský kraj 555 100% 10 101 5.5% 

Tabulka 17: Obchodní společnosti - v likvidaci 

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

Je jich 1 496, což představuje 14,8 % jejich celkového počtu. Vyšší podíl mají tyto společnosti v okrese 

Karlovy Vary (17,2), nejnižší pak společnosti v okrese Cheb (11,1 %). Mezi okresy existují tudíž u této 

varovné informace značné rozdíly. 

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

Cheb 317 21% 2 866 11.1% 

Karlovy vary 996 67% 5 789 17.2% 

Sokolov 183 12% 1 446 12.7% 

Karlovarský kraj 1496 100% 10 101 14.8% 

Tabulka 18: Obchodní společnosti - záporný vlastní kapitál 

2.2.2 Vzniky a zániky 

V roce 2020 bylo v Karlovarském kraji založeno 306 společností. Kraj se na celkovém počtu nových 

společností podílel 1,1 %, což bylo nejméně v posledních šesti letech. V průměru vzniklo každoročně 

401 společností. Ještě nižší podíl na nových společnostech vykázal kraj ve čtyřech měsících letošního 

roku (0,8 %).  

V roce 2020 zaniklo v tomto kraji o 361 společností více, než kolik jich vzniklo. Na deset zaniklých 

společností tak připadlo pouze 5 nových. Stejná relace platí i pro čtyři měsíce letošního roku, ve kterých 

se počet společností v kraji rovněž snížil. Ještě v roce 2015 přitom na 10 zaniklých společností připadlo 

28 nových společností. 

KVK vznik OS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 4M2021 

Počet 434 421 449 397 401 306 91 

podíl na celku 1.6% 1.4% 1.4% 1.3% 1.3% 1.1% 0.8% 

KVK zánik OS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 4M2021 

Počet 155 180 172 342 228 667 178 

podíl na celku 2.1% 2.1% 1.4% 2.5% 1.4% 4.1% 3.8% 

KVK 2015 2016 2017 2018 2019 2020 4M2021 

vznik/zánik OS 2.8 2.3 2.6 1.2 1.8 0.5 0.5 

Tabulka 19: Obchodní společnosti - vzniky a zániky 
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2.2.3 Bankroty 

V roce 2020 bylo v Karlovarském kraji vyhlášeno 18 bankrotů obchodních společností, což je  

o 5 bankrotů méně než o rok dříve. Na celkovém počtu bankrotů podnikatelů se v roce 2020 kraj podílel 

3,0 %, v prvních čtyřech měsících letošního roku to bylo 3,3 %. Ještě v letech 2015 a 2016 dosahoval 

podíl kraje jen necelá 2 %. Obdobně se zvýšil podíl kraje na celkovém počtu bankrotů. I tak byla míra 

bankrotů v roce 2020 poměrně nízká, dosáhla 0,2 %. Na 10 000 společností se sídlem v kraji tak připadlo 

18 bankrotů. 

KVK 2015 2016 2017 2018 2019 2020 4M2021 

bankroty OS 19 17 14 15 23 18 8 

podíl na celku 1.9% 1.9% 1.8% 2.3% 3.4% 3.0% 3.3% 

návrhy OS 35 36 24 26 30 28 11 

podíl na celku 1.7% 2.0% 1.8% 2.5% 2.8% 2.9% 3.3% 

Tabulka 20: Obchodní společnosti – bankroty 

3 CHARAKTERISTIKA OBCÍ V KRAJI 

V Karlovarském kraji je 133 obcí, ve kterých žije 294 664 obyvatel (k 1. 1. 2020). Průměrný počet 

obyvatel připadající na jednu obec kraje je 2 216 obyvatel, což je třetí nejvyšší počet obyvatel na obec 

po Moravskoslezském a Ústeckém kraji. Tento kraj je nejmenší, pokud jde o počet obyvatel i počet 

obcí.  

Nejčetnější velikostní kategorií obcí Karlovarského kraje tvoří obce s počtem obyvatel od 200 do 499, 

které se na počtu obcí v kraji podílejí necelou třetinou. Druhou nejčetnější skupinou obcí jsou ty, které 

mají od 500 do 999 obyvatel (26 %). Jen o něco nižší podíl mají obce s počtem obyvatel od 1 000  

do 4 999.  

V porovnání s průměrem za všechny kraje (bez Prahy) se Karlovarský kraj vyznačuje nižším podílem 

nejmenších obcí (1 až 199 obyvatel) a vyšším podílem tří kategorií větších obcí. Rozdíl je markantní 

zejména u největších obcí s počtem obyvatel 5 000 a více, které v Karlovarském kraji mají dvojnásobný 

podíl oproti průměru za všechny kraje. 

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

počet obcí  15 42 34 31 11 133 

podíl v kraji 11% 32% 26% 23% 8% 100% 

podíl ČR  23% 32% 22% 19% 4% 100% 

Tabulka 21: Podíl obcí ve skupinách podle počtu obyvatel 

Celkové příjmy obcí Karlovarského kraje v přepočtu na obyvatele byly v roce 2020 o 1 913 Kč nižší než 

průměr za všechny kraje a dosáhly výše 27 121 Kč. Ještě větší rozdíl nalezneme u výdajů. Proto tyto 

obce vykázaly vyšší kladné saldo rozpočtu (rozdíl mezi příjmy a výdaji) než obce jako celek,  

a to o 502 Kč na obyvatele.  

Obce Karlovarského kraje získaly i nižší objem dotací v přepočtu na obyvatele. Nižší byla i jejich složka 

- investiční dotace, které cílí na podporu zejména státu rozvoje obcí. A to i přesto, že Karlovarský kraj 
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patří mezi strukturálně postižené kraje a větší podporu investic by si zasloužil. Důsledkem nižší podpory 

ze strany státu je nižší úroveň kapitálových výdajů, tedy výdajů směřujících na modernizaci a rozvoj 

obecní infrastruktury. Jedinou z hlavních příjmových položek, ve které obce Karlovarského kraje 

dosáhly vyšších hodnot, jsou kapitálové příjmy. Ty pramení většinou z prodeje obecního majetku, takže 

to není až tak pozitivní informace. 

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

příjmy 27 121 29 034 -1 913 

výdaje  25 538 27 953 -2 415 

saldo 1 583 1 081 502 

kapitálové výdaje 5 673 8 897 -3 224 

dotace 5 357 7 071 -1 714 

investiční dotace 1 607 2 648 -1 041 

kapitálové příjmy  826 739 87 

Tabulka 22: Porovnání vybraných rozpočtových ukazatelů obcí 

Úspory obcí Karlovarského kraje měřené krátkodobým finančním majetkem, dosáhly  

v roce 2020 výše 15 887 Kč na obyvatele, a to je o něco méně než průměr za všechny kraje. Ve srovnání 

s průměrem byl nižší i jejich dluh. Ten činil 2 669 Kč na obyvatele, a do průměru za všechny kraje mu 

chyběly necelé 3 000 Kč na obyvatele. Karlovarské obce měly 6x nižší dluh než úspory, v průměru  

za obce všech krajů to bylo jen třikrát méně.   

v Kč na obyvatele v roce 2020 KD finanční majetek  dluh 

KVK 15 887 2 669 

vše bez Prahy 16 060 5 360 

Tabulka 23: Porovnání úspor a dluhu obcí 

S vyšší úrovní přebytku rozpočtu obcí Karlovarského kraje se pojí i jeho vyšší podíl na příjmech. Obce 

tohoto kraje v roce 2020 ušetřily 6 % celkových příjmů, což je o dva procentní body více než průměr  

za obce všech krajů. Rozpočet obcí Karlovarského kraje závisel na dotacích z 20 %, zatímco v průměru 

to bylo o čtyři procentní body více.  

Investiční dotace se na celkových dotacích podílely 30 %, a to je o sedm procentních bodů méně než 

průměr. Nižší podíl investičních dotací se odrazil i v nižším podílu kapitálových výdajů obcí tohoto kraje 

na celkových výdajích. Z toho vyplývá, že obce v tomto kraji věnují na financování provozu větší díl 

příjmů než je průměr a méně pak  na investice. I když byly kapitálové příjmy obcí Karlovarského kraje 

v přepočtu na obyvatele vyšší než průměr, podíl na příjmech byl v obou případech shodný. 

  



 15/30 

 

poměrové ukazatele v roce 2020 KVK  obce bez Prahy 

saldo/příjmy 6% 4% 

dotace/příjmy 20% 24% 

kapitálové výdaje/výdaje 22% 32% 

investiční dotace/dotace 30% 37% 

investiční dotace/kapitálové výdaje 28% 30% 

kapitálové příjmy/příjmy 3% 3% 

Tabulka 24: Porovnání vybraných poměrových ukazatelů obcí 

Rating společnosti CRIF rozděluje obce při jejich hodnocení do sedmi skupin podle míry rizika a finanční 

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

finančních a nefinančních ukazatelů fungování obce.  

Ratingové hodnocení obcí Karlovarského kraje bylo za rok 2020 výrazně podprůměrné. Obce mají 

menší zastoupení ve dvou nejlepších stupních a vyšší zastoupení ve třech nejhorších stupních. První 

dva nejlepší ratingové stupně získalo 23 obcí (17 % jejich počtu v kraji), poslední dva nejhorší stupně 

pak 16 obcí (12 %). Průměrný rating, pro který platí, že čím nižší hodnota, tím lepší hodnocení, dosáhl 

za obce Karlovarského kraje hodnotu 3,77, zatímco za obce všech krajů to je 3,53. 

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

počet v KVK 7 16 38 33 23 11 5 133 

podíl v KVK 5% 12% 29% 25% 17% 8% 4% 100% 

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

Tabulka 25: Porovnání ratingu obcí 

průměrný rating 
 

KVK 3.77 

ČR bez Prahy  3.53 

pořadí kraje  9. 

Tabulka 26:_ Průměrný rating obcí 

Měřeno rozpočtovými příjmy na obyvatele, jsou obce Karlovarského kraje chudší. Dostaly méně dotací 

a i z tohoto důvodu méně investovaly. Vykázaly poměrně vysoké úspory, většinou se však jedná o 

vklady na bankovních účtech, které vlivem inflace a prakticky nulového úročení ztrácejí na hodnotě. 

Jejich ratingové hodnocení je podprůměrné. 
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4 STRUKTURA PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ VE VYBRANÝCH 

SEKTORECH 

IČO název tržby mld. Kč  

40525881 WITTE Nejdek, spol. s r.o. 7.1 

02183765 WITTE ACCESS TECHNOLOGY s.r.o. 4.0 

14706725 Mattoni 1873 a.s. 4.0 

00011771 Synthomer a.s. 3.5 

28981308 Petainer Czech Holdings s.r.o. 1.5 

62585207 HEXPOL Compounding Lesina s.r.o. 1.2 

49790765 Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s. 1.2 

26380102 JSP International, s.r.o. 1.1 

25205145 KE Ostrov - Elektrik s.r.o. 1.1 

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

IČO název tržby mld. Kč  

14705877 BAU-STAV a.s. 0.5 

25223798 KALIBRA NOVA, s.r.o. 0.2 

25208845 CHETES s.r.o. 0.1 

26353342 KRUFIN s.r.o. 0.1 

Tabulka 28:Největší firmy podle tržeb roku 2019 – Stavebnictví 

IČO název tržby mld. Kč  

25218972 LAGARDE SPEDITION spol. s r.o. 0.6 

25219073 ROLINE INTERNATIONALE SPEDITION s.r.o 0.4 

48364282 Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. 0.1 

25332473 Autobusy Karlovy Vary, a.s. 0.1 

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

IČO název tržby mld. Kč  

26365804 Karlovarská krajská nemocnice a.s. 1.7 

Tabulka 30: Největší firmy podle tržeb roku 2019 - Zdravotní a sociální péče 
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IČO název kategorie  
 

40525881 WITTE Nejdek, spol. s r.o. 1500 - 1999 zaměstnanců  

02183765 WITTE ACCESS TECHNOLOGY s.r.o. 500 - 999 zaměstnanců  

28002482 Thun 1794 a.s. 500 - 999 zaměstnanců  

14706725 Mattoni 1873 a.s. 500 - 999 zaměstnanců  

45351287 ELEKTROMETALL s.r.o. 500 - 999 zaměstnanců  

Tabulka 31: Největší zaměstnavatelé - Zpracovatelský průmysl 

IČO název kategorie  
 

14705877 BAU-STAV a.s. 100 - 199 zaměstnanců 
 

25223798 KALIBRA NOVA, s.r.o. 100 - 199 zaměstnanců 
 

25208845 CHETES s.r.o. 100 - 199 zaměstnanců  

26353342 KRUFIN s.r.o. 100 - 199 zaměstnanců 
 

Tabulka 32: Největší zaměstnavatelé – Stavebnictví 

IČO název kategorie  
 

48364282 Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. 250 - 499 zaměstnanců  

25332473 Autobusy Karlovy Vary, a.s. 250 - 499 zaměstnanců  

25218972 LAGARDE SPEDITION spol. s r.o. 100 - 199 zaměstnanců  

25219073 ROLINE INTERNATIONALE SPEDITION s.r.o 100 - 199 zaměstnanců 
 

Tabulka 33: Největší zaměstnavatelé – Doprava a skladování 

IČO název kategorie  
 

26365804 Karlovarská krajská nemocnice a.s. 2000 - 2499 zaměstnanců  

29211808 Léčebné lázně Jáchymov a. s. 500 - 999 zaměstnanců  

Tabulka 34: Největší zaměstnavatelé - Zdravotní a sociální péče 

4.1 Index CRIBIS 

Tímto indexem hodnotíme společnosti ze čtyř vybraných odvětví se sídlem v Karlovarském kraji. Jedná 

se o zpracovatelský průmysl, stavebnictví, doprava a skladování a zdravotní a sociální péče, a to za rok 

2019. V rámci společností s největším obratem v kraji získaly nejvyšší hodnocení a1 pouze 2 

společnosti, stupeň a2 pak čtyři společnosti a stupeň b1 pak 15 společnosti. 
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KVK název index 

25211731 Böhm - extruplast s.r.o. a1  

49790331 OK STS Toužim, a.s. a1  

25206958 Abydos s.r.o. a2 

49193929 Lindner Türen - Fassaden s.r.o. a2 

25203282 Playmobil CZ spol. s r.o. a2 

63509326 Nejdecká česárna vlny, a. s. a2 

25058851 ASTOS Machinery a.s. b1 

49790765 Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s. b1 

62585207 HEXPOL Compounding Lesina s.r.o. b1 

48365971 CHODOS CHODOV s.r.o. b1 

Tabulka 35: INDEX CRIBIS – společnosti s největším obratem 

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

odvětvích získalo 52, resp. 2 % společností nejvyšší hodnocení a1. Stupeň a2 obdrželo 71, resp. 3 % 

společností. Jako společnosti velmi vysoce rizikové – stupeň e bylo vyhodnoceno 69, resp. 3 % 

společností.  Celkem 126, resp. 5 % společností nemohlo být hodnoceno kvůli nedostatku zveřejněných 

údajů.      

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. 

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

počet 52 71 128 205 409 557 637 262 50 69 126 2 566 

podíl  2% 3% 5% 8% 16% 22% 25% 10% 2% 3% 5% 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 Karlovarském kraji jako celku, tedy v souhrnu za všechny tři okresy, se medián ročních tržeb  

v daném období snižoval.  

Společnosti ve zpracovatelském průmyslu vykazovaly nejvyšší tržby. Přes jejich růst v roce 2018 byl 

objem tržeb v roce 2019 nižší než ve výchozím roce. I když tržby společností ve stavebnictví  stoupaly, 

byly pod průměrem za dané sekce. Tržby v sekci doprava a skladování se v daném období snižovaly a 

v posledním roce byly nejnižší v rámci daných sekcí. Tržby v sektoru zdravotní a sociální péče byly druhé 

nejvyšší. 
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KVK medián TOV mil. Kč 2017 2018 2019 

vše 168.4 166.5 154.2 

zpracovatelský průmysl 227.5 244.5 217.1 

stavebnictví  127.0 141.8 149.5 

doprava a skladování  158.5 151.3 122.3 

zdravotnictví a sociální péče 178.3 170.4 202.0 

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 ovlivněn tím, kolik z jejich 

celkového počtu zveřejňuje své účetní závěrky, protože z nich ekonomické ukazatelé vycházejí. 

Uvádíme čtyři nejvýznamnější ukazatele, a to celková likvidita, doba obratu krátkodobých závazků, 

rentabilita tržeb a celková zadluženost.   

Likvidita charakterizuje schopnost společnosti hradit včas své závazky vůči věřitelům. Její 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 měří podíl 

zisku na tržbách. Celková zadluženost udává vztah mezi vlastními a cizími zdroji při financování 

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

polovina větší než medián.  

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 

Společnosti ve vybraných odvětvích (C, F, H, Q) se sídlem v Karlovarském kraji vykázaly oproti průměru 

za tři kraje nižší likviditu, horší platební morálku, avšak vyšší rentabilitu tržeb. Nižší byla i jejich míra 

zadluženosti. Údaje se týkají 214 společností se sídlem v tomto kraji, které zveřejnily dostatek údajů 

pro výpočet zde uváděných ukazatelů. 

KVK všechny okresy  2017 2018 2019 

celková likvidita 1.54 1.46 1.61 

doba obratu KD závazků ve dnech  56.66 54.06 51.34 

rentabilita tržeb  3.42 3.05 2.45 

celková zadluženost v % 55.41 55.41 55.06 

Tabulka 39: Vybrané ekonomické ukazatele - Karlovarský kraj 
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Karlovarský kraj se dělí pouze na tři okresy. Je to okres Karlovy Vary, Sokolov a Cheb. Všechny tři okresy 

jsou hraniční.  

Společnosti fungující ve zpracovatelském průmyslu se sídlem v Karlovarském kraji měly v letech 2017 

až 2019 v podstatě stabilní a dostatečně vysokou likviditu, jejich platební morálka se výrazně zlepšila. 

Soubor zahrnuje 74 společností, za které lze ukazatele vypočítat. 

KVK všechny okresy 2017 2018 2019 

celková likvidita 1.68 1.71 1.69 

doba obratu KD závazků ve dnech  62.20 53.05 47.58 

rentabilita tržeb  4.23 3.81 2.85 

celková zadluženost v % 55.51 60.30 57.42 

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. 

KVK všechny okresy 2017 2018 2019 

celková likvidita 1.39 1.30 1.51 

doba obratu KD závazků ve dnech  68.83 49.82 60.60 

rentabilita tržeb  2.42 3.02 1.75 

celková zadluženost v % 53.34 49.25 50.34 

Tabulka 41: Vybrané ekonomické ukazatele – Stavebnictví 

V sekci dopravy a skladování je v tom kraji počet společností rovněž nízký. Jednoznačný trend vykázal 
jen ukazatel platební morálky, který se zhoršoval, a klesající rentabilita. Míra zadluženosti byla v roce 
2019 výrazně nižší než ve výchozím roce. 
 
KVK všechny okresy 2017 2018 2019 

celková likvidita 1.22 1.29 1.19 

doba obratu KD závazků ve dnech  44.83 57.59 58.50 

rentabilita tržeb  1.71 1.61 0.72 

celková zadluženost v % 62.13 53.72 57.50 

Tabulka 42: Vybrané ekonomické ukazatele - Doprava a skladování 

V sekci zdravotnictví a sociální péče je počet společností nejnižší, je jich zde pouze 14. Jejich celková 

likvidita nedosahovala ani v jednom roce daného období hodnoty 1, čili byla velmi nízká. V posledním 

roce navíc byla pod úrovní roku výchozího. Platební morálka se v roce 2019 výrazně zlepšila, byla však 

v každém roce horší než průměr za všechny sekce v tomto kraji. Rentabilita vykázala prudký pokles a 

celková zadluženost stoupala. Vypovídací schopnost uváděných ukazatelů však silně ovlivňuje 

skutečnost, že se týká poměrně malého počtu společností v tomto kraji a v sekci. 
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KVK všechny okresy 2017 2018 2019 

celková likvidita 0.72 0.64 0.67 

doba obratu KD závazků ve dnech  62.65 67.64 52.17 

rentabilita tržeb  9.50 4.64 1.24 

celková zadluženost v % 36.83 40.14 52.28 

Tabulka 43: Vybrané ekonomické ukazatele - Zdravotnictví a sociální péče 

5 NEJVÝZNAMNĚJŠÍ FIRMY SE ZAHRANIČNÍM VLASTNÍKEM 

Ve vybraných sekcích jsme identifikovali 11 003 společností, u nichž lze zjistit majoritního vlastníka.  

Z nich působí 4 072 v sekci zpracovatelského průmyslu, 4 765 ve stavebnictví, 1 516 v sekci doprava a 

skladování a 650 v sekci zdravotní a sociální péče. Ve zpracovatelském průmyslu tvoří čeští majoritní 

vlastníci 89,4 % z počtu společností, dále 4,3 % připadají na Německo a 1,6 % na Rusko.  

Ve stavebnictví se čeští majoritní vlastníci podílejí 95,3 %, další v pořadí je Ukrajina s 1,8 % podílem.  

V sekci doprava a skladování představují čeští majoritní vlastníci 94,3 %. Je to nejnižší podíl v rámci 

daných sekcí. Na druhém místě je Německo s podílem ve výši 1,4 % a následuje Ukrajina a Rusko se 

stejným podílem ve výši 0,9 %. Čeští majoritní vlastníci mají v poslední sekci daného kraje – zdravotní 

a sociální péče nejvyšší podíl, a to 97,1 %, na druhém místě je Rusko s podílem 0,8 %, dále se umístilo 

Německo s podílem 0,6 %. 

počet OS CZE DEU UKR RUS SVK VNM OST  celkem 

zpracovatelský průmysl 3 642 177 51 64 23 50 65 4 072 

stavebnictví 4 541 32 87 30 36 5 34 4 765 

doprava a skladování 1 430 21 14 13 10 5 23 1 516 

zdravotní a sociální péče  631 4 1 5 2  7 650 

celkem 10 244 234 153 112 71 60 129 11 003 

podíl OS CZE DEU UKR RUS SVK VNM OST celkem 

zpracovatelský průmysl 89.4% 4.3% 1.3% 1.6% 0.6% 1.2% 1.6% 100% 

stavebnictví 95.3% 0.7% 1.8% 0.6% 0.8% 0.1% 0.7% 100% 

doprava a skladování 94.3% 1.4% 0.9% 0.9% 0.7% 0.3% 1.5% 100% 

zdravotní a sociální péče  97.1% 0.6% 0.2% 0.8% 0.3% 0.0% 1.1% 100% 

celkem 93.1% 2.1% 1.4% 1.0% 0.6% 0.5% 1.2% 100% 

Tabulka 44: Zahraniční vlastníci 
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počet OS CZE DEU AUT LUX CHE NLD OST  celkem 

zpracovatelský průmysl 21 33 2 1 3 2 7 69 

stavebnictví 14 1         0 15 

doprava a skladování 14 1 1 3   1 2 22 

zdravotní a sociální péče  10   1       1 12 

podíl OS CZE DEU AUT LUX CHE NLD OST  celkem 

zpracovatelský průmysl 30% 48% 3% 1% 4% 3% 10% 100% 

stavebnictví 93% 7% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

doprava a skladování 64% 5% 5% 14% 0% 5% 9% 100% 

zdravotní a sociální péče  83% 0% 8% 0% 0% 0% 8% 100% 

Tabulka 45: Zahraniční vlastníci – firmy s obratem nad 10 mil. Kč podle odvětví 

V Karlovarském kraji není mnoho společností s velkým obratem. Je zde pouze 6 společností s pásmem 

tržeb 1,5 mld. Kč a více. Třetina z nich má vlastníka z Německa, u 17 % pochází vlastník z České republiky 

a stejný podíl mají společnosti vlastněné nizozemským občanem. Jedna společnost je ve vlastnictví 

obyvatele Velké Británie. V kategorii tržeb od 1 mld. Kč do 1,5 mld. Kč jsme identifikovali jen  

4 společnosti, z nichž jednu vlastní osoba z Německa, u dvou společností pochází vlastník z Francie a  

u jedné pak ze Švédska.  

Celkem 13 společností má v tomto kraji tržby v rozmezí od 500 mil. Kč do 999 mil. Kč. Z nich 31 % má 

českého vlastníka a stejný počet pak vlastníka německého. Dvě společnosti, resp. 15 % jsou  

ve vlastnictví občana Lucemburska a jednu společnost má rakouský občan. V nejmenší zde uváděné 

kategorii tržeb od 300 mil. Kč do 499 mil. Kč mají největší zastoupení společnosti s českým vlastníkem, 

a to 10, resp. 43 %. Ve vlastnictví německého občana je 6 společností, resp. 26 % v dané kategorii.  

Po dvou společnostech vlastní nizozemský a švýcarský občan, jednu společnost má rakouský občan. 

počet OS CZE DEU NLD AUT CHE LUX OST  celkem 

300 - 499 mil Kč 10 6 2 1 2 0 2 23 

500 - 999 mil. Kč 4 4 0 1 0 2 2 13 

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

1.5 mld. Kč a více  1 2 1 0 0 0 2 6 

podíl OS CZE DEU NLD AUT CHE LUX OST  celkem 

300 - 499 mil Kč 43% 26% 9% 4% 9% 0% 9% 100% 

500 - 999 mil. Kč 31% 31% 0% 8% 0% 15% 15% 100% 

1 mld. - 1.5 mld. Kč  0% 25% 0% 0% 0% 0% 75% 100% 

1.5 mld. Kč a více  17% 33% 17% 0% 0% 0% 33% 100% 

Tabulka 46: Zahraniční vlastníci – firmy podle pásma tržeb 

Zahraniční vlastníci zpravidla vlastní ve společnostech stoprocentní podíl. U lucemburského vlastníka 

jsme v jednom případě zaznamenali vlastnictví minoritního podílu české osoby a v jednom případě 

spoluvlastní české osoby společnost se slovenským vlastníkem. Jiné kombinace jsme u zahraničních 

vlastníků nezaznamenali, naopak v jednom případě jsme zaznamenali minoritní podíl slovinské 

společnosti v subjektu, který vlastní česká osoba. 
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Mezi největšími subjekty kraje můžeme najít společnosti, které jsou vlastněné českými osobami 

spojenými se společností Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s. 

Padesát největších subjektů vlastněných zahraničními vlastníky se na tržbách analyzovaných sektorů 

(C, F, H a Q) podílí odhadem asi 41 %.  

Největší podíl mají zahraniční subjekty podnikající v oboru C – Zpracovatelský průmysl. Z 50 největších 

zahraničních společností jich ve zpracovatelském průmyslu podniká 40 a podíl na obratu je téměř  

38 %. Vlastnictví těchto největších společností je ale spíše lokalizováno do vzdálenějších regionů 

(Francie, Nizozemsko, Velká Británie, Švédsko). Vlastníci z Německa mají  spíš větší počet menších 

společností s obratem do 1 miliardy Kč. 
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6 VLIV A PODÍL SOUSEDSTVÍ KRAJE SE SVOBODNÝM STÁTEM SASKO 

NA OBRATU VE VYBRANÝCH OBORECH ČINNOSTI (SOUSEDÍCÍ 

OKRESY) 

Karlovarský kraj se skládá pouze ze tří okresů (Cheb, Sokolov, Karlovy Vary), přičemž každý z nich 

sousedí s Německem. Z tohoto důvodu nemůžeme dělit v analýze pohled na okresy, které s Německem 

sousedí a které s Německem nesousedí. 

Jak bylo zmíněno již výše, vlastníci z Německa mají v Karlovarském kraji spíš menší podniky.  

Z 50 největších zahraničních společností je s německými vlastníky spojeno 29 společností, ale jen 3 mají 

obrat přes 1 miliardu Kč. 

Těchto 29 společností má ve vybraných sektorech podíl na tržbách odhadem asi 20 %. Největší 

společnosti vlastněné německými vlastníky zejména ve zpracovatelském průmyslu tvoří dost 

podstatnou část tržeb subjektů kraje, i když nejde ve větší míře o větší společnosti. 

Porovnání ekonomických ukazatelů mezi příhraničními okresy a ostatními okresy není možné provést, 

protože v kraji nejsou žádné okresy, které nesousedí s Německem. 

7 VLIV RESTRIKCÍ V SOUVISLOSTI S PANDEMIÍ COVID-19 

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

dopadu nebo sekundárního dopadu. Přímý dopad měly restrikce zejména na uzavřené provozy a  

v první fázi pandemie i na některé velké uzavřené továrny (například automobilový průmysl). 

Sekundárně byly ohrožené objekty, které sice přímo nebyly zasaženy restrikcemi, ale svou činností jsou 

na omezené obory přímo navázány (dodavatelé zboží, či služeb). 

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

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

velký výpadek tržeb mohly restrikce ovlivnit a jak velký počet zaměstnanců musel zůstat doma. Oba 

parametry dohromady mohou podat určitý obraz toho, které regiony jsou z pohledů ekonomických 

dopadů pandemie ohrožené více než jiné. 

Ze srovnání okresů vyšly následující výsledky pro fyzické osoby podnikatele: 

a) Z hlediska počtu subjektů byl okres Cheb absolutně nejvíc zasaženým okresem v České 

republice 

b) Cheb byl rovněž mezi třemi nejvíce postiženými okresy z hlediska počtu zaměstnanců 

c) Z hlediska obratu se Cheb pohyboval v druhé desítce nejvíce postižených okresů 

d) Okres Sokolov byl nejvíce postižený z hlediska obratu FOP zasažených restrikcemi 

e) Sokolov rovněž byl nejpostiženějším okresem z hlediska počtu zaměstnanců 

f) Z hlediska počtu subjektů skončil Sokolov hned za první trojící nejpostiženějších okresů 
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g) Okres Karlovy Vary byly druhým nejpostiženějším okresem ČR z hlediska počtu i z hlediska 

počtu zaměstnanců 

h) Naopak z hlediska obratu byly Karlovy Vary až ve třetí desítce nejvíce postižených okresů 

Okresy Karlovarského kraje patří k nejvíce postiženým okresům. Je to dáno tím, že v přímo postižených 

oborech (hostinská činnost nebo pronájem nemovitostí) podniká velké množství malých fyzických osob 

- podnikatelů. 

Ze srovnání okresů vyšly následující výsledky pro právnické osoby: 

a) Z hlediska počtu byl Cheb třetím nejvíce zasaženým okresem a pátým z hlediska obratu 

b) Z hlediska počtu zaměstnancům se Cheb umístil v závěru první desítky 

c) Karlovy Vary byly druhým nejpostiženějším okresem z hlediska počtu subjektů 

d) Z hlediska obratu a počtu zaměstnanců se umístily hned za první desítkou nejpostiženějších 

okresů 

e) Struktura obchodních společností je v okrese Sokolov výrazně odlišná od obou předchozích 

okresů, dopady pandemie zde nebyly tak výrazné 

f) Z hlediska obratu patřily obchodní společnosti v Sokolově mezi 20 nejméně postižených okresů 

a z hlediska počtu zaměstnanců patřily do lepší poloviny 

g) Pouze z hlediska počtu společností patří díky sekundárně postiženým oborům do dvacítky 

nejvíce zasažených okresů 

Obchodní společnosti  mají v okrese Sokolov jinou strukturu z hlediska hlavního předmětu činnosti 

oproti právnickým osobám podnikajícím v okrese Cheb a Karlovy Vary. Dopady restrikcí proto byly  

v Sokolově výrazně mírnější než ve zbývajících okresech kraje. 

Ze sledovaných odvětví (C, F, H, Q) mají restrikce největší dopad na Q – Zdravotní a sociální péči. Naše 

společnost dlouhodobě sleduje vývoj poměrových ukazatelů (viz kapitola 3), v tuto chvíli ale není  

k dispozici dostatečné množství zveřejněných závěrek, ze kterých by bylo možné vypočítat dopad 

restrikcí na hospodaření společností v regionu. K této části analýzy by bylo možné provést výpočty cca 

v říjnu – listopadu 2021. 
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8 ZÁVĚR 

Karlovarský kraj má mírně podprůměrný počet fyzických osob podnikatelů (FOP) ve srovnání s počtem 

FOP v celé ČR. V celostátním srovnání má i největší počet neaktivních FOP (v kraji téměř 64 % ze všech 

FOP, v ČR 59 %). 

V počtu obchodních společností (OS) v přepočtu na obyvatele vykazuje Karlovarský kraj ve srovnání 

s ostatními kraji menší odchylku od průměru v ČR než u FOP. Nicméně zde vykázané rozdíly (nižší 

poměr obchodních společností na ČR než je poměr počtu obyvatel) jsou dané výrazně vyšším podíl OS, 

které mají sídlo v Praze. 

Jako ve všech krajích, i zde podniká nejvíce OS ve velkoobchodu a maloobchodu. Druhý nejčastější obor 

podnikání jsou činnosti v oblasti nemovitostí, tím se Karlovarský kraj od ostatních krajů odlišuje. Teprve 

na třetím místě je zpracovatelský průmysl. 

V kraji je také více OS, které jsou neaktivní ve srovnání s celostátním průměrem. Rovněž zde má sídlo 

výrazně méně společností s obratem nad 1 miliardu Kč. V nejvyšší kategorii tržeb je podíl společností 

ve srovnání s ČR dokonce o dvě třetiny nižší. 

Bankroty FOP do roku 2020 kopírovaly trend celé ČR, v roce 2021 jsme ale v tomto kraji zaznamenali 

nižší pokles ve srovnání s trendem v ostatních krajích a v celé ČR. 

Naproti tomu bankroty OS začaly v roce 2018 růst, zatímco v ČR ještě klesaly. I v roce 2019 rostly 

rychleji, než byl průměrný růst bankrotů v ČR. 

V Karlovarském kraji sledujeme podprůměrný vznik FOP i OS v porovnání se jejich zániky. Největší 

rozdíl je v aktuálním období, kdy v ČR vznikalo od začátku roku přes 2 společnosti na 1 zaniklou, v KV 

kraji to bylo jen 0,5 společností, to znamená, že dochází k jejich úbytku. FOP v kraji ubývá dlouhodobě. 

Tento trend se v roce 2020 zastavil. Aktuální čísla ukazují na to, že by se mohl začít obracet a opět by 

mohlo vznikat více FOP, než jich zanikne. 

Karlovarský kraj má podobně jako Plzeňský kraj ve srovnání s analyzovanými kraji (Plzeňský, 

Karlovarský a Jihočeský) vyšší podíl subjektů s podprůměrným hodnocením (index d1 a horší). To platí 

zejména pro menší subjekty. U větších subjektů jsme větší rozdíly zaznamenali v nadprůměrném  

pásmu hodnocení (index b1), kde subjekty Karlovarského kraje dosahují nejlepší hodnocení. 

Subjekty Karlovarského kraje mají ze všech sledovaných krajů nejnižší celkovou likviditu, nejnižší 

rentabilitu tržeb a nejvyšší celkovou zadluženost. 

Ve sledovaných odvětvích společnostem Karlovarského kraje rostly tržby ve stavebnictví a v roce 2019 

i ve zdravotnictví a v sociální péči. Naproti tomu tržby klesaly v dopravě a skladování. 

Karlovarský kraj nemá ve srovnání se sledovanými kraji tak výraznou dominanci vlastníků velkých 

společností ze sousedního Německa. Subjektů s Německým vlastníkem sídlí nejvíce v okrese Cheb. 

Nejvíc velkých společností v okrese Karlovy Vary vlastní tuzemští majitelé, následují majitelé 

z Německa a Rakouska. 

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

s většinovým zaměřením FOP a OS v kraji. V tomto směru patřil Karlovarský kraj k nejvíce postiženým 
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krajům. Mezi FOP byl z hlediska zasažených FOP nejpostiženější z celé ČR okres Cheb, z hlediska obratu 

a počtu zaměstnanců okres Sokolov. 

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 okrese Karlovy Vary bylo z hlediska počtu vládními restrikcemi přímo 

ovlivněno 35 % subjektů (zavřené provozovny), ohrožených bylo 11 % subjektů (navazující služby, jako 

například prádelny a podobně). 

Těch 35 % přímo ohrožených z hlediska počtu představovalo přes 22 % z hlediska obratu a 20 % 

z hlediska počtu zaměstnanců, to znamená, že těch 35 % ohrožených tvořilo 22 % tržeb okresu a bylo 

zde zaměstnáno 20 % zaměstnanců okresu (šlo tedy o menší subjekty). 

 

8.1 Hrozby 

Očekáváme nárůst insolvencí v nejpostiženějších oborech. Zejména okres Cheb a Karlovy Vary je velmi 

závislý na turistickém ruchu. Pokud nedojde k jeho obnově, může přijít po skončení programů státní 

podpory k vlně bankrotů (viz zjištění v kapitole 6). 

V souvislosti s vlnou bankrotů se dá očekávat růst nezaměstnanosti a následně i růst osobních bankrotů 

a případně exekucí. 

Pokles tržeb ve zpracovatelském průmyslu v dopravě se v roce 2020 pravděpodobně ještě prohloubil. 

Dále očekáváme, že tržby ve zdravotnictví a v sociální péči v roce 2020 rovněž poklesly. 

8.2 Příležitosti 

Chybějící zahraniční turisty mohou do jisté míry nahradit tuzemští turisté, jak tomu bylo do jisté míry 

v loňském roce. 

8.3 Rizika 

Větší koncentrace subjektů podnikající v lázeňství – velký výpadek v příjmech těchto subjektů. 

Likvidita v sektoru zdravotní a sociální péče je na nízké úrovni, zadluženost v tomto sektoru roste 

poměrně vysokým tempem, podobně klesá i rentabilita. Předpokládané výsledky roku 2020 a částečně 

i výhled na rok 2021 může přinést ještě další zhoršení. 

8.4 Výhody 

Firmy vlastněné z Německa nepatří mezi obratově největší, spíš zde vidíme větší diverzifikace na větší 

množství menších subjektů. 

Blízkost hranic s Německem může do určité míry snížit hrozbu vysoké nezaměstnanosti. 
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8.5 Predikce na další 2 roky 

Pokud do predikce zahrneme i rok 2020 (ještě není k dispozici dostatečné množství finančních závěrek, 

abychom si mohli udělat ucelený pohled dopadu pandemie na výsledky roku 2020), můžeme očekávat 

největší problém v sektoru Q – Zdravotní a sociální péče. Vzhledem k tomu, že již v letech 2018 a 2019 

jsme zaznamenali pokles rentability a nárůst zadluženosti, dá se očekávat, že v roce 2020 došlo  

k dalšímu výraznějšímu zhoršení a v roce 2021 nedojde k dorovnání alespoň úrovně roku 2019. Tento 

sektor bude muset řešit nejen problémy související s pandemií, ale bude muset  řešit i důvody zhoršení 

ekonomické situace, ke kterému docházelo ještě před rokem 2020. 

V okrese Cheb i Karlovy Vary očekáváme snížení počtu zejména menších podnikatelů, kteří podnikají  

v nejvíce postižených oblastech (pohostinství, pronájem nemovitostí). Tyto osoby asi všechny nebudou 

bankrotovat, ale očekáváme nárůst nezaměstnanosti. 

V těchto oborech navíc zaznamenáváme velký odliv pracovních sil do jiných oborů, i proto se dá 

očekávat, že v letech 2022 a 2023 bude návrat k původnímu objemu tržeb komplikovanější, než 

v jiných oborech. K tomu, aby bylo možné získat nové pracovníky, nebo přivést zpět ty, kteří odešli, 

bude nutné navýšit mzdy, což se promítne do vyšších cen. Ty budou spíš akceptovatelné zahraničními 

návštěvníky, než domácí klientelou. Z toho důvodu bude v letech 2022 a 2023 klíčové, jak rychle a 

v jaké míře se obnoví zahraniční turistický ruch. 

Okres Sokolov je na tom zejména z pohledu struktury předmětu podnikání obchodních společností 

lépe. Zde očekáváme spíš rychlejší návrat k „normálu“. Pokud tedy nebudou od roku 2022 pokračovat 

nová omezení, předpokládáme, že po vyrovnání prudkého propadu daného pandemií a opatřeními, 

budeme v jednotlivých oborech sledovat pokračování trendu, který jsme zaznamenali do roku 2019. 
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