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1 ÚVOD 

Plzeňský kraj leží na jihozápadě České republiky. Kromě Bavorska sousedí s Karlovarským, 

Středočeským a Jihočeským krajem. Rozlohou je třetím největším krajem, počtem obyvatel však 

zaujímá až osmé místo. V důsledku toho je tento kraj třetím nejméně zalidněným krajem. Na km2 

připadá pouze 77 obyvatel. Zemědělská půda pokrývá téměř polovinu celkové rozlohy kraje. Značnou 

část zaujímají i zalesněné plochy. V kraji jsou tak příznivé podmínky pro cestovní ruch.  

Na území Plzeňského kraje se nachází sedm okresů a 501 obcí. V průměru připadá na jednu obec 1 173 

obyvatel, což je čtvrtá nejnižší hodnota. V tomto kraji je velký počet malých sídel navíc nerovnoměrně 

rozložených, přičemž obce střední velikosti se prakticky nevyskytují. Více než dvě třetiny obyvatel kraje 

žijí v 57 městech, přičemž za celou republiku to je 68,8 %. Podíl cizinců na počtu obyvatel je 7,1 %, což 

je nad republikovým průměrem (5,6 %).  

V roce 2019 dosáhl průměrný věk obyvatel kraje 42,9 let, za ČR to je 42,6 let. Index stáří (počet osob 

ve věku 65 + připadající na 100 dětí ve věku 0 až 14 let) je v tomto kraji na úrovni 131,8, což je sedmá 

nejvyšší hodnota v rámci krajů. Počet narozených na 1 000 obyvatel je v rámci krajů sedmý nejnižší. 

Počet zemřelých na 1 000 obyvatel je naopak šestý nejvyšší. Počet obyvatel kraje se zvyšuje zejména  

v důsledku kladného migračního salda. Ukončené terciární vzdělání má v tomto kraji 16,4 % obyvatel 

ve věku 15 +, a to je pod celorepublikovým průměrem (19,2 %).  

Hrubý domácí produkt v přepočtu na jednoho obyvatele kraje činí 14 434 Kč a představuje 88 % 

průměru za republiku. Medián hrubých měsíčních mezd dosahuje výše 31 985 Kč na zaměstnance a je 

o 3 % vyšší než celorepublikový průměr. Příjemci starobního důchodu jej pobírají v průměru ve výši 14 

434 Kč, což se podstatě rovná průměru za celou republiku.  

V sekci zemědělství, lesnictví a rybářství pracuje 3,3 % celkového počtu zaměstnaných v kraji, průměr 

za ČR je 2,8 %. Zpracovatelský průmysl se na počtu zaměstnaných podílí 32,2 %, průměr za ČR je  

27,5 %. Ve stavebnictví pracuje 7,1 % z celkového počtu zaměstnaných, průměr za ČR je 7,3 %. 

Zaměstnanci v sekci služeb se na celkovém počtu zaměstnaných podílejí 54,8 %, průměr za ČR je  

59,7 %. V sekci výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepla pracuje 1 % z počtu zaměstnaných a stejný 

podíl platí pro ČR. Míra nezaměstnanosti se pohybuje pod průměrem za celou republiku.  

Evropský program podpory přeshraniční spolupráce především s Bavorskem využívají v Plzeňském kraji 

okresy Domažlice a Klatovy v euroregionu Šumava a okres Tachov v euroregionu Egrensis. 
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2 CHARAKTERISTIKA PLZEŇSKÉHO KRAJE Z HLEDISKA 

PODNIKATELSKÉ STRUKTURY 

V Plzeňském kraji má sídlo 18 057 registrovaných obchodních společností, z nichž 93 % má formu 

společnost s ručením omezeným. Na celkovém počtu společností se kraj podílí 3 %, a to je devátý 

nejvyšší podíl ze 14 krajů. 

Registr ekonomických subjektů eviduje v tomto kraji 112 606 fyzických osob podnikatelů, z nichž 90 % 

podniká podle živnostenského zákona. Na celkovém počtu podnikatelů se kraj podílí 5 %, což je sedmý 

nejvyšší podíl ze 14 krajů. 

2.1 Fyzické osoby podnikatelé 

Více než čtvrtina podnikatelů (26 %) působí v obchodu. Ve stavebnictví a zpracovatelském průmyslu 

funguje po 13 % podnikatelů. O jeden procentní bod méně podnikatelů má zapsanou jako hlavní 

činnost 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.  

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 8 % celkového počtu podnikatelů. Předmětem činnosti 7 % podnikatelů v kraji je 

ubytování a stravování a 4 % provozují zemědělskou a lesnickou činnost a rybářství. 

FOP – Zastoupení v odvětvích  počet podíl  

obchod 28 770 26% 

stavebnictví  15 082 13% 

zpracovatelský průmysl 14 223 13% 

profesní, vědecké a technické činnosti 13 061 12% 

ostatní činnosti 8 770 8% 

ubytování, stravování  8 288 7% 

zemědělství, lesnictví  4 794 4% 

Tabulka 1: Fyzické osoby podnikatelé- zastoupení v odvětvích 

Necelé dvě třetiny podnikatelů (64 %) Plzeňského kraje funguje bez zaměstnanců a téměř třetina pak 

nemá uvedenou kategorii počtu zaměstnanců. Jednoho až pět zaměstnanců vykazují jen 4 % 

podnikatelů v tomto kraji. Počet podnikatelů s vyšší kategorií zaměstnanců nedosahuje ani 1 % z celku. 

FOP - Kategorie počtu zaměstnanců počet podíl  

Bez zaměstnanců 71 997 64% 

1 - 5 zaměstnanců 4 424 4% 

6 a více zaměstnanců 459 0% 

n/a 35 726 32% 

celkem 112 606 100% 

Tabulka 2: Fyzické osoby podnikatelé – počet zaměstnanců 
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Více než polovina podnikatelů (53 %) v tomto kraji nevykazuje žádný obrat a necelá desetina jejich 

počtu kategorii obratu neuvádí. Téměř čtvrtina podnikatelů (24 %) má obrat do 500 tisíc Kč ročně.  

V rozmezí obratu od 500 tisíc až 1 milion Kč nalezneme 8 % podnikatelů a obrat vyšší než 1 milion Kč 

ročně uvádí 6 % podnikatelů. 

FOP - Kategorie obratu počet podíl  

bez obratu 59 680 53% 

1 - 199 999 Kč 14 965 13% 

200 000 - 499 999 Kč 12 069 11% 

500 000 - 999 999 Kč 8 504 8% 

1 000 000 - 2 999 999 Kč 4 960 4% 

3 000 000 a více Kč 2 551 2% 

n/a 9 877 9% 

celkem 112 606 100% 

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), nespolehlivý plátce 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 měsíců; 

- exekuce je řízení, které provádí soud či soudní exekutor 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. Nechat si zřídit 

adresu trvalého pobytu na obecním úřadě bývá spojováno 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. Souběžně s tím 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 58 podnikatelů, což představuje pouhou 0,1 % počtu registrovaných 

podnikatelů s bydlištěm v Plzeňském kraji. Podíl podnikatelů v insolvenci na počtu podnikatelů se mezi 

okresy významněji neliší. Téměř jedna pětina z počtu podnikatelů v insolvenci žije v okrese Plzeň-

město, po 16 % pak v okresech Klatovy, Plzeň-jih a Rokycany.  

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

zde nepočítáme. Nízký podíl podnikatelů s různou formou varovných informací na jejich počtu je 

ovlivněn i skutečností, že zhruba polovina podnikatelů nevyvíjí žádnou činnost. 
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FOP - Insolvence  počet FOP  podíl na celku počet všech FOP  podíl na FOP 

Domažlice 8 14% 9 902 0.1% 

Klatovy 9 16% 16 038 0.1% 

Plzeň - město 11 19% 39 673 0.0% 

Plzeň - jih 9 16% 12 684 0.1% 

Plzeň - sever 6 10% 15 508 0.0% 

Rokycany  9 16% 9 434 0.1% 

Tachov 6 10% 9 319 0.1% 

Plzeňský kraj 58 100% 112 558 0.1% 

Tabulka 4: Fyzické osoby podnikatelé – insolvence 

Obdobně málo jako insolvencí je rovněž nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty v tomto 

segmentu podnikání. Insolvence se na počtu podnikatelů nepodílejí ani jedním procentem. V okrese 

Klatovy nedosahuje tento podíl dokonce ani jednu desetinu procenta. V okrese Plzeň-sever to jsou dvě 

desetiny procenta. Nejvíce nespolehlivých plátců DPH má okres Plzeň-město, a to téměř dvě pětiny, 

počet v řádu několika jednotek je v okresech Klatovy a Tachov. 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 

Domažlice 10 7% 9 902 0.1% 

Klatovy 5 4% 16 038 0.0% 

Plzeň - město 51 38% 39 673 0.1% 

Plzeň - jih 19 14% 12 684 0.1% 

Plzeň - sever 30 22% 15 508 0.2% 

Rokycany  14 10% 9 434 0.1% 

Tachov 6 4% 9 319 0.1% 

Plzeňský kraj 135 100% 112 558 0.1% 

Tabulka 5: Fyzické osoby podnikatelé - nespolehliví plátci DPH 

Exekuce již zahrnují větší počet podnikatelů. Celkem jich je 245, z toho více než dvě pětiny působí  

v okrese Plzeň-město. Pouhých 6 % patří do okresu Rokycany. Na celkovém počtu registrovaných 

podnikatelů v kraji se počet nespolehlivých plátců DPH podílí 0,2 %. O něco vyšší podíl vykazuje okres 

Plzeň-město a Klatovy. 
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FOP - Exekuce  počet FOP  podíl na celku počet všech FOP  podíl na FOP 

Domažlice 24 10% 9 902 0.2% 

Klatovy 27 11% 16 038 0.2% 

Plzeň - město 100 41% 39 673 0.3% 

Plzeň - jih 20 8% 12 684 0.2% 

Plzeň - sever 30 12% 15 508 0.2% 

Rokycany  15 6% 9 434 0.2% 

Tachov 29 12% 9 319 0.3% 

Plzeňský kraj 245 100% 112 558 0.2% 

Tabulka 6: Fyzické osoby podnikatelé – exekuce 

Trvalý pobyt na obecním úřadě má 519 podnikatelů, a to je 0,5 % jejich celkového počtu v tomto kraji. 

Téměř třetina podnikatelů s touto varovnou informací žije v okrese Plzeň-město a více než pětina  

v okrese Plzeň-jih. Nejnižší počet vykazují okresy Domažlice a Rokycany. Největší podíl podnikatelů  

s bydlištěm na obecním úřadě na celkovém počtu podnikatelů v jednotlivých okresech má okres Plzeň-

jih (0,9 %) a nejnižší okres Klatovy (0,3 %). 

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

Domažlice 36 7% 9 902 0.4% 

Klatovy 46 9% 16 038 0.3% 

Plzeň - město 159 31% 39 673 0.4% 

Plzeň - jih 109 21% 12 684 0.9% 

Plzeň - sever 83 16% 15 508 0.5% 

Rokycany  36 7% 9 434 0.4% 

Tachov 50 10% 9 319 0.5% 

Plzeňský kraj 519 100% 112 558 0.5% 

Tabulka 7: Fyzické osoby podnikatelé - bydliště na obecním úřadu 

Přerušená živnost je nejčetnější varovnou informací u podnikatelů. V Plzeňském kraji je 24 640 

podnikatelů, kteří svou živnost přerušili, a to je téměř 22 % jejich celkového počtu. Nejvíce podnikatelů 

s přerušenou živností žije v okrese Plzeň-město (32 % celkového počtu), nejméně v okrese Rokycany 

(6 %). V okrese Tachov má přerušenou živnost téměř každý třetí podnikatel, v okrese Domažlice pouze 

necelých 19 %. 
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FOP – Přerušená živnost  počet FOP  podíl na celku počet všech FOP  podíl na FOP 

Domažlice 1 870 8% 9 902 18.9% 

Klatovy 4 238 17% 16 038 26.4% 

Plzeň - město 7 770 32% 39 673 19.6% 

Plzeň - jih 3 106 13% 12 684 24.5% 

Plzeň - sever 3 371 14% 15 508 21.7% 

Rokycany  1 463 6% 9 434 15.5% 

Tachov 2 822 11% 9 319 30.3% 

Plzeňský kraj 24 640 100% 112 558 21.9% 

Tabulka 8: Fyzické osoby podnikatelé - přerušená živnost 

2.1.2 Vzniky a zániky 

V roce 2020 vzniklo v Plzeňském kraji 2 802 podnikatelů a 2 245 jich zaniklo. Jejich počet se tak v tomto 

roce o 557 osob zvýšil. Na 10 zaniklých podnikatelů připadlo 12 nových. O rok dříve se jejich počet 

snížil, a to až o 1 593 osob. Rok 2019 byl rokem, ve kterém v kraji zaniklo v rámci daného období nejvíce 

podnikatelů.  

Na celkovém počtu nových podnikatelů za všechny kraje se Plzeňský kraj v roce 2020 podílel 4,9 %, 

ovšem na počtu zaniklých to bylo 5,4 %. Za první čtyři měsíce letošního roku byl podíl kraje, jak  

na celkovém počtu zaniklých, tak i na celkovém počtu vzniklých, vyšší. V jednotlivých letech se počet 

podnikatelů zvyšoval. Výjimkou byl již zmíněný rok 2019 a rovněž rok 2016, ve kterém se počet 

podnikatelů prakticky nezměnil. 

PLK vznik FOP 2015 2016 2017 2018 2019 2020 4M2021 

počet 2 787 2 683 2 817 2 747 2 855 2 802 1 050 

podíl na celku 4.7% 4.7% 4.8% 4.6% 4.8% 4.9% 5.0% 

PLK zánik FOP 2015 2016 2017 2018 2019 2020 4M2021 

počet 2450 2702 2670 2353 4448 2245 588 

podíl na celku 5.1% 5.6% 5.5% 4.9% 5.4% 5.4% 5.6% 

PLK 2015 2016 2017 2018 2019 2020 4M2021 

vznik/zánik FOP 1.1 1.0 1.1 1.2 0.6 1.2 1.8 

Tabulka 9: Fyzické osoby podnikatelé - vzniky a zániky 

2.1.3 Insolvence 

V roce 2020 bylo v Plzeňském kraji vyhlášeno 449 bankrotů fyzických osob podnikatelů (včetně 

oddlužení), a to je o 27 více než o rok dříve. Na celkovém počtu bankrotů podnikatelů se tento kraj 

podílel 6,2 %. Je to o něco vyšší podíl, než kolik na kraj připadá z celkového počtu podnikatelů (5 %).   

Od ledna 2015 do dubna 2021 byl vyhlášen bankrot na 12 522 podnikatelů. Počet bankrotů podnikatelů 

klesal do roku 2018 včetně, potě se začal zvyšovat. V prvních čtyřech měsících letošního roku bylo 

vyhlášeno 120 bankrotů podnikatelů, a to je 5,5 % jejich celkového počtu. Většina bankrotu 

podnikatelů má formu oddlužení, tedy osobního bankrotu. 
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PLK 2015 2016 2017 2018 2019 2020 4M2021 

bankroty FOP 467 410 336 318 422 449 120 

podíl na celku 6.0% 5.9% 5.3% 5.9% 5.4% 6.2% 5.5% 

návrhy FOP 610 505 368 331 461 429 129 

podíl na celku 6.0% 5.6% 5.1% 5.7% 5.3% 5.8% 6.0% 

Tabulka 10: Fyzické osoby podnikatelé - insolvence 

2.2 Obchodní společnosti 

Čtvrtina společnosti Plzeňského kraje podniká v obchodě, který je dominantním odvětvím nejen  

v tomto kraji. Zpracovatelský průmysl jako svoji hlavní činnost má uvedenou 14 % společností. Kolem 

desetiny z celkového počtu působí ve stavebnictví a v profesních, vědeckých a technických činnostech. 

Necelou desetinu nalezneme v oblasti nakládání s nemovitostmi. Na ubytování a stravování připadá  

6 % společností a zemědělskou a lesnickou činností se zabývá 5 % společností. Pouhá 4 % společností 

působí v dopravě a skladování. 

OS – Zastoupení v odvětvích  počet podíl  

obchod 4 465 25% 

zpracovatelský průmysl 2 510 14% 

stavebnictví  1 931 11% 

profesní, vědecké a technické činnosti 1 824 10% 

nakládání s nemovitostmi  1 554 9% 

ubytování, stravování  1 171 6% 

zemědělství, lesnictví  823 5% 

doprava, skladování  692 4% 

Tabulka 11: Obchodní společnosti - zastoupení v odvětvích 

Více než dvě pětiny společností (43 %) zaměstnává 1 až 5 pracovníků. Necelé dvě pětiny (38 %) 

celkového počtu nemají kategorii počtu zaměstnanců uvedenou. Po 5 % společností má počet 

zaměstnanců v rozmezí 1 až 5 a rovněž 6 až 9. Pouhá 2 % společností funguje bez zaměstnanců. 

OS - Kategorie počtu zaměstnanců počet podíl  

Bez zaměstnanců 407 2% 

1 - 5 zaměstnanců 7 799 43% 

6 - 9 zaměstnanců 938 5% 

10 - 19 zaměstnanců 866 5% 

20 a více zaměstnanců 1 139 6% 

n/a 6 908 38% 

celkem 18 057 100% 

Tabulka 12: Obchodní společnosti - kategorie počtu zaměstnanců 

Necelá třetina společností v Plzeňském kraji (31 %) nevykazuje pásmo obratu. Velmi nízké pásmo 

obratu, tj. do 1 milionu Kč ročně, má jedna pětina společností. V pásmu od 1 milionu do 3 milionů Kč 
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ročního obratu nalezneme 12 % společností a v pásmu 3 miliony až 10 milionů ročního obratu pak  

15 % společností. Obratové pásmo nad 10 milionu Kč ročně vykazuje 19 % společností. 

OS - Kategorie obratu počet podíl  

bez obratu 5 551 31% 

1 - 199 999 Kč 1 386 8% 

200 000 - 499 999 Kč 952 5% 

500 000 - 999 999 Kč 1 276 7% 

1 000 000 - 2 999 999 Kč 2 173 12% 

3 000 000 - 4 999 999 Kč 1 193 7% 

5 000 000 - 9 999 999 Kč 1 381 8% 

10 000 000 - 29 999 999 Kč 1 729 10% 

30 000 000 a více Kč 1 594 9% 

n/a 822 5% 

celkem 18 057 100% 

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, v menší míře se vyskytuje 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. Jedná se o skutečnost, kdy její aktiva převyšují pasiva a vstupem do likvidace končí aktivní 

činnost společnosti;  

- záporný vlastní kapitál je důvodem k vyhlášení insolvence. Odráží totiž situaci, ve které je 

hodnota aktiv společnosti nižší než její závazky. 

V Plzeňském kraji je v procesu insolvence 103 společností, což představuje 0,6 % jejich celkového 

počtu. Na okres Plzeň-město připadá více než polovina počtu společností  

v insolvenci, naopak na okres Rokycany pouhá 2 %. Okres Rokycany má na svém území zdaleka nejnižší 

počet společností. Nejvyšší podíl společností v insolvenci na jejich počtu vykazují okresy Domažlice a 

Klatovy (shodně 0,8 %) a nejnižší podíl mají společnosti se sídlem v okrese Rokycany. 

  



 12/31 

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

Domažlice 8 8% 1 004 0.8% 

Klatovy 15 15% 1 840 0.8% 

Plzeň - město 54 52% 10 612 0.5% 

Plzeň - jih 8 8% 1 077 0.7% 

Plzeň - sever 8 8% 1 493 0.5% 

Rokycany  2 2% 825 0.2% 

Tachov 8 8% 1 197 0.7% 

Plzeňský kraj 103 100% 18 048 0.6% 

Tabulka 14: Obchodní společnosti – insolvence 

V Plzeňském kraji sídlí 327 společností označených jako nespolehlivý plátce DPH. Na celkovém počtu 

společností se podílejí 1,8 %. Téměř čtyři pětiny nespolehlivých plátců DPH má sídlo v okrese Plzeň-

město. Velmi nízký počet nespolehlivých plátců DPH má okres Plzeň-jih a Rokycany. Okres Plzeň-město 

vykazuje i nejvyšší podíl nespolehlivých plátců DPH na počtu společností, a to 2,4 %. Naopak, nejnižší 

podíl je v okrese Plzeň-jih a Rokycany (0,5 %, resp. 0,6 %). 

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

Domažlice 7 2% 1 004 0.7% 

Klatovy 18 6% 1 840 1.0% 

Plzeň - město 259 79% 10 612 2.4% 

Plzeň - jih 5 2% 1 077 0.5% 

Plzeň - sever 18 6% 1 493 1.2% 

Rokycany  5 2% 825 0.6% 

Tachov 15 5% 1 197 1.3% 

Plzeňský kraj 327 100% 18 048 1.8% 

Tabulka 15: Obchodní společnosti - nespolehliví plátci DPH 

Exekucí na obchodní podíl nebo na společnost jako takovou je v Plzeňském kraji 614 a týká se 3,4 % 

jejich počtu. Více než dvě třetiny exekucí nalezneme u společností se sídlem v okrese Plzeň-město. 

Pouhých 19 exekucí mají společností se sídlem v okrese Domažlice. Zdaleka nejvyšší podíl zaujímají 

společnosti s exekucí na počtu společností v okrese Plzeň-město (3,9 %), nejnižší pak vykazuje okres 

Plzeň-jih a Domažlice (shodně 1,9 %). 
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OS - Exekuce   počet OS  podíl na celku počet všech OS  podíl na OS 

Domažlice 19 3% 1 004 1.9% 

Klatovy 46 7% 1 840 2.5% 

Plzeň - město 410 67% 10 612 3.9% 

Plzeň - jih 21 3% 1 077 1.9% 

Plzeň - sever 40 7% 1 493 2.7% 

Rokycany  23 4% 825 2.8% 

Tachov 55 9% 1 197 4.6% 

Plzeňský kraj 614 100% 18 048 3.4% 

Tabulka 16: Obchodní společnosti – exekuce 

V současné době je v likvidaci 859 společností se sídlem v Plzeňském kraji. Z celkového počtu tvoří  

4,8 %. Více než polovina společností v likvidaci má sídlo v okrese Plzeň-město a pouhých 5 % v okrese 

Plzeň-jih.  Nejvyšší podíl společností v likvidaci na jejich počtu vykazuje okres Rokycany (6,8 %), nejnižší 

okres Plzeň-sever (3,1 %). 

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

Domažlice 64 7% 1 004 6.4% 

Klatovy 93 11% 1 840 5.1% 

Plzeň - město 472 55% 10 612 4.4% 

Plzeň - jih 54 6% 1 077 5.0% 

Plzeň - sever 46 5% 1 493 3.1% 

Rokycany  56 7% 825 6.8% 

Tachov 74 9% 1 197 6.2% 

Plzeňský kraj 859 100% 18 048 4.8% 

Tabulka 17: Obchodní společnosti - v likvidaci 

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

Je jich 1 592, což je 8,8 % jejich celkového počtu. Necelých 60 % společností se záporným vlastním 

kapitálem má sídlo v okrese Plzeň-město a více než desetina v okrese Klatovy. Společnosti sídlící  

v okrese Plzeň-sever mají nejvyšší podíl těch, které mají záporný vlastní kapitál, na počtu společností, 

a to 9,7 %. Naopak nejnižší podíl mají společnosti v okrese Rokycany – pouze 6,7 %. 
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OS – Záporný vlastní 
kapitál   počet OS  podíl na celku počet všech OS  podíl na OS 

Domažlice 95 6% 1 004 9.5% 

Klatovy 171 11% 1 840 9.3% 

Plzeň - město 919 58% 10 612 8.7% 

Plzeň - jih 103 6% 1 077 9.6% 

Plzeň - sever 145 9% 1 493 9.7% 

Rokycany  55 3% 825 6.7% 

Tachov 104 7% 1 197 8.7% 

Plzeňský kraj 1 592 100% 18 048 8.8% 

Tabulka 18: Obchodní společnosti - záporný vlastní kapitál 

2.2.2 Vzniky a zániky 

V roce 2020 vzniklo v Plzeňském kraji 882 společností, což je více než o rok dříve. Výrazně se zvýšil 

počet zaniklých společností. Zatímco podíl společností založených v tomto kraji se na celku podílel  

3,2 %, na počtu zaniklých to bylo 5,1 %. Ještě vyšší podíl kraje na zaniklých společnostech byl v prvních 

čtyřech měsících letošního roku (5,5 %), zatímco podíl na vzniklých společnostech se letos snížil. I tak 

připadlo na 10 zaniklých společností 12 nových. Podíl kraje na vzniklých i zaniklých společnostech je 

vyšší než podíl kraje na celkovém počtu společností (3 %). V období od ledna 2015 do dubna 2021 se 

počet společností zvýšil o 2 530. 

PLK 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% 

PLK zánik OS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 4M2021 

Počet 340 382 537 447 516 823 260 

podíl na celku 4.7% 4.4% 4.4% 3.3% 3.3% 5.1% 5.5% 

PLK 2015 2016 2017 2018 2019 2020 4M2021 

vznik/zánik OS 2.5 2.4 2.0 2.0 1.7 1.1 1.2 

Tabulka 19: Obchodní společnosti - vzniky a zániky 

2.2.3 Bankroty 

V roce 2020 bylo v Plzeňském kraji vyhlášeno 15 bankrotů obchodních společností. Na celkovém počtu 

bankrotů se kraj podílel 2,5 %. Ovšem v prvních čtyřech měsících letošního roku bylo v kraji vyhlášeno 

již 13 bankrotů obchodních společností, čímž se na celkovém počtu bankrotů společností tento kraj 

podílel 5,3 %, a to je v rámci daného období nejvíce. Znamená to, že se počet bankrotů v tomto 

segmentu letos zrychluje více než průměr za všechny kraje. Od ledna 2015 do dubna 2020 bylo v kraji 

vyhlášeno 170 bankrotů společností. 
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PLK 2015 2016 2017 2018 2019 2020 4M2021 

bankroty OS 34 25 23 28 32 15 13 

podíl na celku 3.4% 2.7% 2.9% 4.3% 4.7% 2.5% 5.3% 

návrhy OS 76 46 68 49 41 33 10 

podíl na celku 3.6% 2.6% 5.0% 4.6% 3.8% 3.4% 3.0% 

Tabulka 20: Obchodní společnosti – bankroty 

3 CHARAKTERISTIKA OBCÍ V KRAJI 

V Plzeňském kraji je 501 obcí, ve kterých žije 589 899 obyvatel (k 1. 1. 2020). Na jednu obec kraje 

připadá 1 177 obyvatel, a to je méně než průměr za celou republiku po vyloučení Prahy (1 498).  

Po jedné třetině se na celkovém počtu obcí podílejí dvě nejmenší velikostní kategorie obcí. Je to v obou 

případech více, než je průměr za všechny kraje (bez Prahy). Mnohem větší rozdíl nalezneme u kategorie 

nejmenších obcí tohoto kraje. V Plzeňském kraji tvoří třetinu všech obcí, zatímco průměr je 23 %.  

V důsledku toho je u dvou největších kategorií obcí podíl v Plzeňském kraji nižší. Takže v tomto kraji 

převládají spíše menší obce oproti průměru za všechny kraje. 

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

počet obcí  165 164 81 76 15 501 

podíl v kraji 33% 33% 16% 15% 3% 100% 

podíl ČR  23% 32% 22% 19% 4% 100% 

Tabulka 21: Podíl obcí ve skupinách podle počtu obyvatel 

Celkové příjmy obcí Plzeňského kraje v přepočtu na obyvatele patří k těm vyšším. V roce 2020 získaly 

obce tohoto kraje na jednoho obyvatele 33 861 Kč, což je o 4 827 Kč více, než je průměr za všechny 

kraje. Rovněž výdaje obcí byly vyšší, i když v tomto případě je odstup kraje od průměru o něco nižší. 

Saldo rozpočtu obcí kraje (rozdíl mezi příjmy a výdaji) bylo kladné a o 226 Kč na obyvatele vyšší než 

průměr.  

Vyšší byly nejen celkové výdaje, ale i výdaje kapitálové. Ty směřují na modernizaci a rozšíření obecní 

infrastruktury. Celkové dotace a v jejich rámci investiční dotace (odrážející pomoc převážně státu  

s financování rozvojových aktivit) byly v přepočtu na obyvatele nižší než průměr. Naopak vyšší byly 

kapitálové příjmy, které jsou výsledkem hlavně prodeje obecního majetku a obvykle slouží  

k financování investic. 

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

příjmy 33 861 29 034 4 827 

výdaje  32 554 27 953 4 601 

saldo 1 307 1 081 226 

kapitálové výdaje 10 384 8 897 1 487 

dotace 6 644 7 071 -427 

investiční dotace 2 329 2 648 -318 

kapitálové příjmy  1 308 739 569 

Tabulka 22: Porovnání vybraných rozpočtových ukazatelů obcí 
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Objem úspor, měřený krátkodobým finančním majetkem, dosáhl koncem roku 2020 u obcí Plzeňského 

kraje výše 22 666 Kč, což je dvakrát více, než je průměr. Vyšší byl i dluh obcí. Avšak zatímco dluh obcí 

Plzeňského kraje byl 4x nižší než objem jejich úspor, u průměru za všechny kraje to bylo jen 3x méně. 

v Kč na obyvatele v roce 2020 KD finanční majetek  dluh 

PLK 22 666 6 299 

vše bez Prahy 16 060 5 360 

Tabulka 23: Porovnání úspor a dluhu obcí 

Saldo rozpočtu obcí Plzeňského kraje bylo sice v roce 2020 vyšší než průměr, avšak podíl salda  

na příjmech rozpočtu byl srovnatelný. Stejně jako průměr za všechny kraje ušetřily obce v Plzeňském 

kraji 4 % celkových příjmů. Rozpočet obcí tohoto kraje závisel na dotacích z 20 %, průměr za všechny 

kraje byl o čtyři procentní body vyšší.  

Navzdory vyšším příjmům nevybočily obce Plzeňského kraje podílem kapitálových výdajů na celkových 

výdajích z průměru. Vysvětlením může být nižší podíl investičních dotací na celkových dotacích, a tím 

pádem i nižší míra, ve které investiční dotace zajišťovaly financování investic. Naopak, o něco vyšší byl 

vliv kapitálových příjmů obcí Plzeňského kraje na financování kapitálových výdajů. 

poměrové ukazatele v roce 2020 PLK  obce bez Prahy 

saldo/příjmy 4% 4% 

dotace/příjmy 20% 24% 

kapitálové výdaje/výdaje 32% 32% 

investiční dotace/dotace 35% 37% 

investiční dotace/kapitálové výdaje 22% 30% 

kapitálové příjmy/příjmy 4% 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, ale i 

nefinančních ukazatelů obce.  

Průměrný rating obcí Plzeňského kraje byl o něco horší než za obce všech krajů. Zde platí, čím nižší 

číslo, tím lepší hodnocení. Nejvyšší hodnocení získalo v tomto kraji 16 obcí, což jsou pouhá 3 % jejich 

celkového počtu. Podíl nejvyššího stupně za obce všech krajů byl více než dvojnásobný. Podíly dalších 

stupňů obcí tohoto kraje byly obdobné průměru. Nejhorší hodnocení měla v Plzeňském kraji 3 % obcí, 

v rámci republiky to byla jen 2 %. 

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

počet v PLK 16 81 135 147 81 28 13 501 

podíl v PLK 3% 16% 27% 29% 16% 6% 3% 100% 

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

Tabulka 25: Porovnání ratingu obcí 
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průměrný rating 
 

PL  3.66 

ČR bez Prahy  3.53 

pořadí kraje  8. 

Tabulka 26:_ Průměrný rating obcí 

Obce Plzeňského kraje vykázaly poměrně vysoké příjmy v přepočtu na obyvatele. Jejich úspory značně 

převyšovaly průměr za všechny kraje. Většinou se jedná o vklady na bankovních účtech, které vlivem 

inflace a prakticky nulového úročení ztrácejí na hodnotě. Jejich ratingové hodnocení bylo jen mírně 

podprůměrné a tudíž riziko finanční nestability poměrně nízké. 

4 STRUKTURA PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ VE VYBRANÝCH 

SEKTORECH 

IČO název tržby mld. Kč  

45357366 Plzeňský Prazdroj, a. s. 17.2 

26357895 Daikin Industries Czech Republic s.r.o. 14.2 

26734851 JTEKT Automotive Czech Plzen s.r.o. 12.5 

64833054 Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. 12.1 

02397811 Adient Bor s.r.o. 8.6 

29164516 Faurecia Plzeň, s.r.o. 8.6 

49681311 International Automotive Components Group s.r.o. 7.6 

45352585 MD ELEKTRONIK spol. s r.o. 6.6 

64361462 GRAMMER CZ, s.r.o. 5.7 

25230425 IDEAL AUTOMOTIVE Bor, s.r.o. 5.6 

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

IČO název tržby mld. Kč  

45357269 BERGER BOHEMIA a. s. 1.8 

49196812 OMEXOM GA Energo s.r.o. 1.6 

14706768 STREICHER, spol. s r.o. Plzeň 1.0 

Tabulka 28:Největší firmy podle tržeb roku 2019 – Stavebnictví 

IČO název tržby mld. Kč  

25202201 DUVENBECK LOGISTIK s.r.o. 2.9 

44567359 Geis CZ s.r.o. 2.8 

29101077 Sony DADC Czech Republic, s.r.o. 1.5 

04935004 Lidl E-Commerce Logistics s.r.o. 1.0 

27975321 LOXXESS Bor s.r.o. 0.9 

25220683 Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. 0.5 

Tabulka 29: Největší firmy podle tržeb roku 2019 – Doprava 
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IČO název tržby mld. Kč  

49790480 Plzeňská teplárenská, a.s. 2.5 

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

IČO název kategorie  
 

49681311 International Automotive Components Group s.r.o. 2500 - 2999 zaměstnanců  

45352585 MD ELEKTRONIK spol. s r.o. 2500 - 2999 zaměstnanců  

45357366 Plzeňský Prazdroj, a. s. 2000 - 2499 zaměstnanců  

64361462 GRAMMER CZ, s.r.o. 1000 - 1499 zaměstnanců  

49193864 Doosan Škoda Power s.r.o. 1000 - 1499 zaměstnanců  

25235753 ŠKODA JS a.s. 1000 - 1499 zaměstnanců 
 

40524604 HP-Pelzer s.r.o. 1000 - 1499 zaměstnanců 
 

25238078 LASSELSBERGER, s.r.o. 1000 - 1499 zaměstnanců 
 

40509044 VISHAY ELECTRONIC spol. s r.o. 1000 - 1499 zaměstnanců 
 

61173614 Rodenstock ČR s.r.o. 1000 - 1499 zaměstnanců 
 

Tabulka 31: Největší zaměstnavatelé - Zpracovatelský průmysl 

IČO název kategorie  
 

45357269 BERGER BOHEMIA a. s. 250 - 499 zaměstnanců 
 

49196812 OMEXOM GA Energo s.r.o. 250 - 499 zaměstnanců 
 

14706768 STREICHER, spol. s r.o. Plzeň 250 - 499 zaměstnanců 
 

Tabulka 32: Největší zaměstnavatelé – Stavebnictví 

IČO název kategorie  
 

44567359 Geis CZ s.r.o. 1000 - 1499 zaměstnanců 
 

04935004 Lidl E-Commerce Logistics s.r.o. 1000 - 1499 zaměstnanců  

25220683 Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. 1000 - 1499 zaměstnanců  

29101077 Sony DADC Czech Republic, s.r.o. 500 - 999 zaměstnanců  

27975321 LOXXESS Bor s.r.o. 500 - 999 zaměstnanců 
 

25202201 DUVENBECK LOGISTIK s.r.o. 500 - 999 zaměstnanců 
 

72053119 Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. s.  500 - 999 zaměstnanců 
 

Tabulka 33: Největší zaměstnavatelé – Doprava 

IČO název kategorie  
 

49790480 Plzeňská teplárenská, a.s. 500 - 999 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 v Plzeňském kraji. Jedná se  

o zpracovatelský průmysl, výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu, 

stavebnictví a doprava a skladování, a to za rok 2019. V rámci společností s největším obratem v kraji 
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získaly nejvyšší INDEX CRIBIS (a1) 3 společnosti, 17 společností hodnocení a2 a 29 společností pak 

hodnocení b1. 

PLK název index 

26422531 Haselmeier s.r.o. a1  

47285338 " IZOS s.r.o. " a1  

27634531 ecoenerg Windkraft GmbH & Co. KG, organizační složka a1  

25225979 Beton Union Plzeň s.r.o. a2 

26705222 Bock Compressors Czech s.r.o. a2 

27864464 diamorph hob certec s.r.o. a2 

26207281 Progroup Board s.r.o. a2 

27125149 Elkamet s.r.o.       a2 

00028894 KOVOBEL, výrobní družstvo a2 

25249959 Precision Castparts CZ s.r.o. a2 

Tabulka 35: INDEX CRIBIS – společnosti s největším obratem 

Z celkového počtu společností se sídlem v Plzeňském kraji a podnikajících ve vybraných odvětvích 

získalo 80 společností, resp. 2 % jejich počtu nejvyšší hodnocení a1, stupeň a2 pak 135 společností, 

resp. 3 %. Celkem 238 společností, resp. 5 % nemohlo být kvůli nedostupným údajům hodnoceno 

vůbec hodnoceno a 98 společností, resp. 2 % obdrželo nejhorší stupeň e.  

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 velmi málo 

informací (mají neúplné účetní závěrky), případně jsou v likvidaci. 

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

počet 80 135 214 533 900 1 223 1 271 462 126 98 238 5 280 

podíl  2% 3% 4% 10% 17% 23% 24% 9% 2% 2% 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 Plzeňském kraji se tržby zvýšily v roce 2018 a následně poklesly až pod úroveň ve výchozím 

roce. V sekci výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepla je zahrnuto 7 společností, z nichž čtyři vykázaly 

nulové tržby. V tabulce je medián vypočten jen za společnostmi s tržbami.  

Do příhraničních okresů tohoto kraje řadíme okres Tachov, Domažlice a Klatovy. Společnosti se sídlem 

v příhraničních okresech podnikající ve zpracovatelském průmyslu vykázaly sice v koncovém roce nižší 

hodnoty než v počátečním, i tak však značně převyšovaly úroveň průměru za celý kraj. Totéž platí i  

pro společnosti ve stavebnictví pro roky 2017 a 2018, v závěrečném roce byly pod průměrem  
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za všechny okresy kraje. Rovněž společnosti fungující v dopravě a skladování dosahovaly vyšší tržby 

než průměr za všechny okresy, i zde však pozorujeme pokles tržeb. 

PLK medián TOV mil. Kč 2017 2018 2019 

vše 179.0 185.8 158.7 

zpracovatelský průmysl 241.2 279.3 244.3 

výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla 148.6 175.1 215.2 

stavebnictví  133.4 126.2 157.4 

doprava a skladování  127.4 132.4 104.6 

příhraniční okresy       

zpracovatelský průmysl 326.3 341.6 299.0 

výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla n/a n/a n/a 

stavebnictví  200.6 195.4 114.5 

doprava a skladování  181.4 193.3 125.0 

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 (nižší než 1) 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 v Plzeňském kraji se v daném období vyznačovaly zlepšením schopnosti dostát svým 

závazkům vůči věřitelům. Ukazatel celkové likvidity se významněji nelišil od průměru za společnosti  

ve třech krajích, stejně jako celková zadluženost. Doba obratu krátkodobých závazků byla o něco vyšší 

než průměr a totéž platí pro ukazatel rentability. Údaje se týkají 644 společností z vybraných sektorů. 
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PLK všechny okresy  2017 2018 2019 

celková likvidita 1.65 1.69 1.72 

doba obratu KD závazků ve dnech  53.55 52.58 52.07 

rentabilita tržeb  3.85 4.29 4.22 

celková zadluženost v % 50.42 50.93 48.15 

Tabulka 39: Vybrané ekonomické ukazatele - Plzeňský kraj 

Mezi příhraniční okresy řadíme okres Tachov, Domažlice a Klatovy. Má zde sídlo 84 společností 

podnikajících ve zpracovatelském průmyslu. Společnosti v příhraničních okresech mají nižší likviditu i 

rentabilitu, kratší dobu obratu krátkodobých závazků a obdobnou míru zadlužení. 

PLK všechny okresy 2017 2018 2019 

celková likvidita 1.55 1.60 1.59 

doba obratu KD závazků ve dnech  53.86 53.75 51.89 

rentabilita tržeb  3.87 4.41 4.16 

celková zadluženost v % 49.04 46.63 45.51 

PLK příhraniční okresy 2017 2018 2019 

celková likvidita 1.43 1.45 1.43 

doba obratu KD závazků ve dnech  51.87 52.69 47.14 

rentabilita tržeb  3.05 3.65 3.78 

celková zadluženost v % 45.32 47.06 45.00 

Tabulka 40: Vybrané ekonomické ukazatele - Zpracovatelský průmysl 

Společnosti fungující ve stavebnictví v příhraničních okresech měly ve srovnání s celým krajem vesměs 

nižší likviditu, mnohem nižší dobu obratu krátkodobých závazků. Nižší byla i rentabilita, vyznačovaly se 

však nižší mírou zadluženosti. 

PLK všechny okresy 2017 2018 2019 

celková likvidita 1.63 1.90 1.78 

doba obratu KD závazků ve dnech  61.05 55.90 56.20 

rentabilita tržeb  4.65 5.61 4.31 

celková zadluženost v % 55.94 55.41 52.11 

PLK příhraniční okresy 2017 2018 2019 

celková likvidita 1.99 1.95 1.75 

doba obratu KD závazků ve dnech  37.72 46.80 47.85 

rentabilita tržeb  3.90 4.27 3.43 

celková zadluženost v % 44.16 45.37 45.43 

Tabulka 41: Vybrané ekonomické ukazatele – Stavebnictví 

Společnosti v sekci doprava a skladování vykázaly v posledních dvou letech likviditu nižší než 1, což se 

považuje za rizikové. Měly delší dobu obratu krátkodobých závazků a v posledních dvou letech i značně 

nižší rentabilitu. Jejich míra zadluženosti značně převyšovala úroveň za průměr společností v kraji 
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PLK všechny okresy 2017 2018 2019 

celková likvidita 1.62 1.36 1.47 

doba obratu KD závazků ve dnech  63.16 53.11 57.21 

rentabilita tržeb  3.47 3.11 4.20 

celková zadluženost v % 59.17 66.33 61.92 

PLK příhraniční okresy 2017 2018 2019 

celková likvidita 1.08 0.89 0.92 

doba obratu KD závazků ve dnech  66.91 80.30 61.57 

rentabilita tržeb  3.56 2.20 3.91 

celková zadluženost v % 69.33 73.13 67.97 

Tabulka 42: Vybrané ekonomické ukazatele - Doprava a skladování 

V sekci Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu dochází k mírnému zlepšení 

doby obratu krátkodobých závazků a rovněž k poklesu celkové zadluženosti. Likvidita zůstává téměř  

na stejné úrovni a rentabilita byla nejvyšší v roce 2018, následně došlo k mírnému poklesu, ale údaj za 

rok 2019 je na vyšší úrovni než za rok 2017. 

Za příhraniční okresy je v této sekci k dispozici nedostatek informací a statistické údaje tudíž nelze 

spočítat. 

PLK všechny okresy 2017 2018 2019 

celková likvidita 1.55 1.60 1.59 

doba obratu KD závazků ve dnech  53.86 53.75 51.89 

rentabilita tržeb  3.87 4.41 4.16 

celková zadluženost v % 49.04 46.63 45.51 

PLK příhraniční okresy 2017 2018 2019 

celková likvidita n/a n/a n/a 

doba obratu KD závazků ve dnech  n/a n/a n/a 

rentabilita tržeb  n/a n/a n/a 

celková zadluženost v % n/a n/a n/a 

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

5 NEJVÝZNAMNĚJŠÍ FIRMY SE ZAHRANIČNÍM VLASTNÍKEM 

Uvádíme počty majoritních vlastníků společností ve vybraných odvětvích, a to v rozdělení na všechny 

okresy a příhraniční okresy. Příhraniční okresy jsou Tachov, Domažlice a Klatovy. 

V celém kraji tvoří ve zpracovatelském průmyslu čeští majoritní vlastníci 90 % všech společností, další 

místo obsadilo Německo s podílem ve výši 3 % a obdobný podíl má i Ukrajina (2,9 %). V sekci výroba a 

rozvod elektřiny, plynu a tepla mají čeští majoritní vlastníci podíl ještě vyšší, a to 98,1 %. Z ostatních 

zemí má podíl téměř dosahující 1 % pouze Německo. Podíl českých majoritních vlastníků v sekci 

stavebnictví dosahuje výše 93,8 %. Druhý nejvyšší podíl má Ukrajina, a to 4,2 %. V sekci doprava a 

skladování mají druhý nejvyšší podíl majoritní vlastníci z Ukrajiny (1,9 %) a obdobný podíl má i 
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Německo. V rámci všech vybraných sektorů se čeští majoritní vlastníci podílejí 92,4 %, Ukrajina 3,2 % 

a Německo 1,7 % všech společností, u nichž lze majoritního vlastníka stanovit.  

Z porovnání příhraničních okresů s celým krajem vyplývá, že podíl českých majoritních vlastníků v sekci 

zpracovatelského průmyslu je nižší než u kraje jako celku. Podíl Německa na naproti tomu vyšší (5,6 %) 

a podíl Ukrajiny je nižší než u kraje jako celku. V sekci výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepla je podíl 

oproti kraji jako celku rovněž nižší a je 96,7 %. Druhý nejvyšší podíl má Německo, a to 2 %. Vyšší podíl 

českých majoritních vlastníků v těchto okresech než v kraji jako celku nalezneme v sekci stavebnictví  

(96,6 %). Druhý nejvyšší podíl má Ukrajina (1,5 %). Čeští majoritní vlastníci v sekci doprava a skladování 

se v těchto okresech podílejí 95 %, což je více než v rámci celého kraje. Druhý nejvyšší podíl má 

Německo (2,8 %). Za všechny vybrané sektory příhraničních okresů zaujímají čeští majoritní vlastníci 

92,9 %, Německo 3,2 %, Ukrajina a Vietnam shodně 1,1 % na počtu společností, u nichž lze majoritního 

vlastníka stanovit. 

všechny okresy CZE UKR DEU VNM SVK AUT OST  celkem 

zpracovatelský průmysl 8 930 289 298 140 62 24 181 9 924 

výroba a rozvod elektřiny 886   8 1   1 7 903 

stavebnictví  9 057 410 45 11 64 1 69 9 657 

doprava a skladování  2 738 54 52 20 15 5 26 2 910 

celkem 21 611 753 403 172 141 31 283 23 394 

příhraniční okresy CZE UKR DEU VNM SVK AUT OST  celkem 

zpracovatelský průmysl 2 759 36 174 66 12 14 52 3 113 

výroba a rozvod elektřiny  294  6 1     3 304 

stavebnictví  2 676 42 24 6 12 1 10 2 771 

doprava a skladování  812 1 24 3 5 3 7 855 

celkem 6 541 79 228 76 29 18 72 7 043 

Tabulka 44: Majoritní vlastníci – počet podle sekcí a zemí 

všechny okresy CZE UKR DEU VNM SVK AUT OST  celkem 

zpracovatelský průmysl 90.0% 2.9% 3.0% 1.4% 0.6% 0.2% 1.8% 90.0% 

výroba a rozvod elektřiny 98.1% 0.0% 0.9% 0.1% 0.0% 0.1% 0.8% 98.1% 

stavebnictví  93.8% 4.2% 0.5% 0.1% 0.7% 0.0% 0.7% 93.8% 

doprava a skladování  94.1% 1.9% 1.8% 0.7% 0.5% 0.2% 0.9% 94.1% 

celkem 92.4% 3.2% 1.7% 0.7% 0.6% 0.1% 1.2% 92.4% 

příhraniční okresy CZE UKR DEU VNM SVK AUT OST  celkem 

zpracovatelský průmysl 88.6% 1.2% 5.6% 2.1% 0.4% 0.4% 1.7% 88.6% 

výroba a rozvod elektřiny  96.7% 0.0% 2.0% 0.3% 0.0% 0.0% 1.0% 96.7% 

stavebnictví  96.6% 1.5% 0.9% 0.2% 0.4% 0.0% 0.4% 96.6% 

doprava a skladování  95.0% 0.1% 2.8% 0.4% 0.6% 0.4% 0.8% 95.0% 

celkem 92.9% 1.1% 3.2% 1.1% 0.4% 0.3% 1.0% 92.9% 

Tabulka 45: Majoritní vlastníci – podíl podle sekcí a zemí 
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počet CZE DEU AUT NLD FRA GBR CHE LUX 

zpracovatelský průmysl 77 73 16 10 8 8 9 6 

výroba a rozvod elektřiny 12 1             

stavebnictví  39 4     1       

doprava a skladování  25 8 1 2   1     

struktura CZE DEU AUT NLD FRA GBR CHE LUX 

zpracovatelský průmysl 35% 33% 7% 5% 4% 4% 4% 3% 

výroba a rozvod elektřiny  92% 8% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

stavebnictví  85% 9% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 

doprava a skladování  66% 21% 3% 5% 0% 3% 0% 0% 

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

V nejvyšším pásmu tržeb, v kategorii 1,5 mld. Kč a více, působí v Plzeňském kraji 46 společností. Téměř 

dvě pětiny z nich jsou společnosti s německým vlastníkem. Shodný podíl ve výši 11 % mají společnosti 

vlastněné osobami z Nizozemska, Rakouska a Francie. Necelá desetina z nich je ve vlastnictví osob  

z Velké Británie a 7 % je v českém vlastnictví.  

V kategorii tržeb od 1 mld. Kč do 1,5 mld. Kč je 24 společností tohoto kraje. Téměř 60 % z nich patří 

osobám z Německa. V českém vlastnictví jsou dvě společnosti. Po jedné společnosti je ve vlastnictví 

osob z Nizozemska, Rakouska, Francie a Velké Británie. 

Ve třech příhraničních okresech Plzeňského kraje nalezneme 9 společností s tržbami v rozmezí 1 mld. 

Kč až do 1,5 mld. Kč. Sedm z nich má německého majitele a jejich podíl (78 %) je vyšší než u kraje jako 

celku. Zbývající dvě společnosti vlastní osoba z Rakouska a Francie.        

V příhraničních okresech působí 13 společností s tržbami nad 1,5 mld. Kč. Šest z nich je v německém 

vlastnictví. Jejich podíl (46 %) je vyšší než v rámci celého kraje. Tři společnosti vlastní rakouský občan a 

i jejich podíl (11 %) je zde vyšší než průměr za kraj. V českém vlastnictví je jedna společnost. Po jedné 

společnosti vlastní osoba z Belgie, Švédska a Jersey. 

PLK vše DEU NLD AUT FRA GBR CZE OST celkem 

1 mld. - 1.5 mld. Kč  14 1 1 1 1 2 4 24 

1.5 mld. Kč a více  18 5 5 5 4 3 6 46 

PLK příhr. okresy  DEU NLD AUT FRA GBR CZE OST celkem 

1 mld. - 1.5 mld. Kč  7 0 1 1 0 0 0 9 

1.5 mld. Kč a více  6 0 3 0 0 1 3 13 

PLK vše DEU NLD AUT FRA GBR CZE OST celkem 

1 mld. - 1.5 mld. Kč  58% 4% 4% 4% 4% 8% 17% 100% 

1.5 mld. Kč a více  39% 11% 11% 11% 9% 7% 13% 100% 

PLK příhr. okresy DEU NLD AUT FRA GBR CZE OST celkem 

1 mld. - 1.5 mld. Kč  78% 0% 11% 11% 0% 0% 0% 100% 

1.5 mld. Kč a více  46% 0% 23% 0% 0% 8% 23% 100% 

Tabulka 47: Majoritní vlastníci podle pásma tržeb a zemí 
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Více než 94 % největších subjektů má jediného vlastníka, nebo vlastníky ze stejné země. V jednom 

případě mají podíly v jednom subjektu německá a lucemburská firma. V jedné společnosti mají  

u německého vlastníka menšinový podíl české fyzické osoby. V dalším případě jde o minoritní podíl 

českých osob ve společnosti, kterou většinově vlastní kyperská společnost. U jedné české firmy  

ze seznamu největších společností je spoluvlastníkem společnost se sídlem v Lucembursku. 

Padesát největších subjektů v majetku zahraničních vlastníků se na tržbách analyzovaných sektorů (C, 

D, F a H) podílí odhadem asi 46 %.  

Mezi 50 největšími zahraničními společnostmi dominují subjekty podnikající v oboru zpracovatelský 

průmysl, které jsou převážně vlastněné subjekty nebo osobami z Německa. Ostatní obory i země jsou 

zastoupeny jen okrajově. Z toho vyplývá, že subjekty zpracovatelského průmyslu s německými vlastníky 

mají významný vliv na celý region. 

6 VLIV A PODÍL SOUSEDSTVÍ KRAJE SE SPOLKOVOU REPUBLIKOU 

NĚMECKO NA OBRATU VE VYBRANÝCH OBORECH ČINNOSTI 

(SOUSEDÍCÍ OKRESY) 

V německém vlastnictví v příhraničních okresech (Tachov, Domažlice, Klatovy) je 12 subjektů s obratem 

nad 1 miliardu Kč. V těchto okresech sídlí 21 společností dané kategorie obratu a pouze jedna z nich 

má českého majoritního vlastníka. 

Sídlo velkých společností dle okresů: 

Domažlice: 2 subjekty - 1 x německý vlastník, 1x rakouský vlastník. 

Klatovy: 6 subjektů - 3 x německý vlastník, 1 x rakouský vlastník, 1 x belgický vlastník,  

1 x český vlastník. 

Tachov: 13 subjektů - 8 x německý vlastník, 2 x rakouský vlastník, po jednom vlastník  

z Jersey, Francie a Švédska). 

Pro doplnění – v Plzni má sídlo 30 subjektů s obratem přesahujícím 1 miliardu Kč, počet společností s 

německými vlastníky (9) již ale není tak výrazný jako v příhraničních okresech. 

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 jednak z hlediska přímého 

dopadu, jednak 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). 
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Sekundárně byly ohroženy subjekty, které sice přímo nebyly zasaženy restrikcemi, ale svou činností 

jsou na zasažené obory přímo navázány (dodavatelé zboží a služeb). 

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

počtu zaměstnanců (resp. přesněji řečeno jejich kategorie). Odhadovali jsme, jak velký výpadek tržeb 

mohly restrikce mít a jak velký počet zaměstnanců byl jimi dotčen. Oba parametry dohromady mohou 

podat určitý obraz o tom, které regiony jsou z pohledů ekonomických dopadů pandemie ohrožené více 

než jiné. 

Ze srovnání okresů vyšly následující výsledky pro fyzické osoby podnikatele: 

a) Okres Domažlice je z hlediska počtu přímo zasažených podnikatelů na konci první desítky. Je 

zde však málo nepřímo zasažených podnikatelů, takže patří celkově k lepší polovině okresů. 

b) Z hlediska obratu a počtu zaměstnanců patří mezi průměrně zasažené okresy. 

c) Okres Klatovy patří k okresům, ve kterém byli podnikatelé zasaženi restrikcemi méně – jak  

z hlediska počtu postižených podnikatelů, tak i z hlediska obratu a počtu zaměstnanců. 

d) Plzeň město patří mezi nejméně postižené okresy. 

e) Okres Plzeň – sever patří k méně ohrožené polovině okresů 

f) Okres Plzeň – jih má vyšší výskyt sekundárně ohrožených subjektů, ale nikoli podle počtu, nýbrž 

podle obratu a podle počtu zaměstnanců.  

g) Okres Rokycany je hodnocen podobně jako okres Plzeň sever, tj. patří k polovině méně 

postižených okresů. 

h) Okres Tachov je z hlediska přímo ohrožených subjektů v první desítce. Jde však o velký počet 

malých podnikatelů, protože z hlediska ohrožených tržeb patří mezi nejlepší okresy a z hlediska počtu 

zaměstnanců do třetí desítky 

U podnikatelů se neprojevuje výrazný rozdíl mezi příhraničními a vnitrozemskými okresy. Ani zde 

nejsou výraznější turistické oblasti, které byly zasaženy uzavřením hranic. Domažlický a Klatovský okres 

patří sice z hlediska počtu podnikatelů mezi nejvíce postižené okresy, jedná se však o malé podnikatele 

s nízkým obratem a malým počtem zaměstnanců. 

Ze srovnání okresů vyšly následující výsledky pro společnosti: 

a) V okrese Domažlice jsou ohroženější společnosti pouze z hlediska zaměstnanců  

(na rozhraní třetí a čtvrté desítky). V ostatních případech se tento okres řadí k mezi méně postiženým 

okresům. Společnosti ohrožené restrikcemi v tomto okrese mají více zaměstnanců. 

b) Z hlediska počtu jsou společnosti se sídlem v okrese Klatovy nejméně ohroženými, tento okres 

patří z hlediska obratu k průměrným okresům, z hlediska počtu zaměstnanců pak mezi nejméně 

ohrožené. 

c) Okres Plzeň-město patří z hlediska počtu zasažených společností do první desítky nejvíce 

postižených okresů. Z hlediska obratu do třetí desítky, z hlediska počtu zaměstnanců do druhé desítky 

nejvíce postižených. To znamená, že postižené jsou zejména menší společnosti. 
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d) Okres Plzeň – jih patří mezi okresy k nejméně postiženým. Z hlediska počtu zasažených 

společností je nejméně postiženým ze všech okresů, z hlediska obratu patří mezi deset nejlepších, 

pouze z hlediska počtu zaměstnanců je až ve třetí desítce nejlepších. 

e) Okres Plzeň – sever se pohybuje kolem průměru. Z hlediska počtu zasažených společností je v 

lepší polovině, z hlediska obratu a počtu zaměstnanců je v horší polovině. Je zde méně postižených 

subjektů, které však mají vyšší obrat a větší počet zaměstnanců. 

f) Okres Rokycany patří k méně postiženým okresům, a to jak z hlediska počtu, tak i z hlediska 

obratu. Pouze z hlediska počtu zaměstnanců je mezi více postiženými okresy. Výrazněji se na tom podílí 

sekundárně zasažené obory podnikání. 

g) Okres Tachov se řadí do první desítky nejvíce postižených okresů, a to jak z hlediska počtu 

zaměstnanců, tak z hlediska obratu. Jde o přímo zasažené obory a spíše o větší subjekty. 

Z hlediska postižených společností je v Plzeňském kraji na tom nejhůře okres Tachov, ve kterém sídlí 

větší počet společností, které byly přímo zasažené restrikcemi. Z tohoto hlediska se okres Tachov od 

ostatních okresů poměrně výrazně odlišuje. Okres Plzeň – jih patří naopak k nejméně postiženým 

okresům. 

8 ZÁVĚR 

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

FOP v celé ČR. To se týká zejména malých podnikatelů. U větších s obratem od 3 mil. Kč je Plzeňský kraj 

srovnatelný s ČR. 

V počtu obchodních společností (OS) v přepočtu na obyvatele vykazuje Plzeňský kraj větší odchylku od 

průměru v ČR než u FOP. Důvodem je vysoká koncentrace OS se sídlem v Praze. 

Z hlediska předmětu podnikání se Plzeňský kraj odlišuje tím, že má vyšší podíl obchodních společností, 

které podnikají ve zpracovatelském průmyslu. 

V kraji je také méně neaktivních subjektů a více s obratem nad 1 miliardu Kč ve srovnání s celostátním 

průměrem. 

Bankroty FOP do roku 2019 kopírovaly trend celé ČR, v roce 2020 jsme ale zde zaznamenali nárůst, 

zatímco v ČR počet bankrotů klesal. 

Odlišnější průběh měly bankroty OS – zejména v roce 2018 a 2019 bankroty v Plzeňském kraji rostly, 

zatímco v ČR klesaly. 

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

více podprůměrný, tj. na 1 zaniklou vzniká méně subjektů než v ČR. 

Plzeňský kraj má podobně jako Karlovarský 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 a 

průměrném pásmu hodnocení, kde jsou subjekty Plzeňského kraje hodnoceny spíše průměrně. 

Subjekty Plzeňského kraje mají ze všech sledovaných krajů nejvyšší rentabilitu tržeb, ale také nejvyšší 

dobu splatnosti krátkodobých závazků (v roce 2019). 
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Poměrně překvapivý je pokles tržeb ve stavebnictví a v dopravě a skladování v příhraničních okresech 

v roce 2019. 

Plzeňský kraj vykazuje ze všech sledovaných krajů největší dominanci vlastníků zejména velkých 

společností ze sousedního Německa. Tyto jsou soustředěny zejména v příhraničních okresech a dále 

v Plzni. Výhodou je zejména dobrá dostupnost (dálnice D5). Kromě Plzně je možné pozorovat shluky 

sídel velkých společností v blízkosti této dálnice. 

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 obratu patřil v případě FOP okres 

Tachov mezi vůbec nejméně zasažené okresy. To znamená, že je zde velmi málo přímo zasažených 

nebo ohrožených podnikatelů s vyšším obratem. U OS tomu ale bylo právě u tohoto okresu naopak – 

v Tachově je poměrně hodně velkých subjektů, které byly restrikcemi přímo zasaženy – vliv bude mít 

návaznost na automobilový průmysl. 

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 okresu Tachov bylo z hlediska počtu vládními restrikcemi přímo ovlivněno 20 

% subjektů (zavřené provozovny), ohrožených bylo necelých 14 % subjektů (navazující služby, jako 

například prádelny a podobně). 

Těch 20 % přímo ohrožených z hlediska počtu představovalo necelých 34 % z hlediska obratu a 31 % 

z hlediska počtu zaměstnanců, to znamená, že těch 20 % ohrožených tvořilo 34 % tržeb okresu a bylo 

zde zaměstnáno 31 % zaměstnanců okresu (šlo tedy o větší subjekty). 

 

8.1 Hrozby 

Plzeňský kraj se nevyhne růstu insolvencí v nejpostiženějších oborech, zejména u podnikatelů nebo 

některých menších společností. Tento jev nebude podle našeho názoru tak výrazný jako u jiných krajů, 

nicméně přinese s sebou růst nezaměstnanosti. 

Hrozbou může být i pokles tržeb, který jsme zaznamenali zejména v příhraničních okresech. Tento 

trend bude nutné nadále sledovat. 

8.2 Příležitosti 

Plzeňský kraj není tolik závislý na zahraničním cestovním ruchu, navíc příhraniční oblasti navštěvují ve 

větší míře i domácí turisté. Dá se tedy očekávat, že zejména podnikatelé, kteří jsou na turistickém ruchu 

závislí, by mohli mít relativně dobrou startovací pozici po skončení restrikcí. 

8.3 Rizika 

Velká koncentrace subjektů s německými vlastníky se jeví na první pohled jako výhodná vzhledem  

k velmi dobré a silné ekonomice Německa. Jde však o malou diverzifikaci, a byť je to málo 

pravděpodobné, pokud by došlo k nějakému ekonomickému poklesu, mohlo by to negativně ovlivnit 
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ekonomické prostředí celého Plzeňského kraje, pro který jsou subjekty vlastněné německými vlastníky 

i důležitými zaměstnavateli. 

8.4 Výhody 

Hlavní výhodou kraje je dobré silniční i železniční spojení s Německem. Díky tomu je zejména v okrese 

Tachov, ale i v Plzni velké množství subjektů s německými vlastníky. 

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 na dopad pandemie na výsledky roku 2020), můžeme velmi 

pravděpodobně očekávat další pokles tržeb ve zpracovatelském průmyslu, ve stavebnictví i v dopravě 

a skladování, tedy vyjma výroby a rozvodu elektřiny, plynu a tepla ve všech sledovaných oborech. 

Nejvýraznější pokles tržeb jsme zaznamenali v příhraničních okresech v dopravě a skladování. Zejména 

doprava patřila k sekundárně postiženým oborům a dá se očekávat, že pokles v roce 2020 bude ještě 

výraznější. Proto bude zajímavé sledovat, zda se údaje za rok 2021 již dostanou nad úroveň z roku 

2019. Další vývoj je však v tuto chvíli ještě velmi obtížné předvídat. Pokud ale od roku 2022 již nebudou 

nová pandemická opatření, dá se předpokládat, že budeme sledovat trendy, které byly zřejmé do roku 

2019, což pro tento segment není příliš příznivé. 

Naopak pro část zpracovatelské průmyslu by mohl být pozitivní růst ceny stavebního dřeva. Tento 

pozitivní vývoj by se mohl částečně promítnout již v hospodaření firem v roce 2021, ve zvýšené míře 

pak v  následujících letech 2022 a 2023. 

Na druhou stranu růst cen stavebních hmot obecně může ohrozit stavebnictví – pokud dojde k omezení 

stavebních zakázek z důvodu růstu cen nejen stavebního materiálu, ale i energií. Zdražování stavební 

produkce může mít na společnosti podnikající ve stavebnictví negativní dopad. Vývoz stavebního 

materiálu do zahraničí je jednodušeji realizovatelný, než vývoz stavebních prací. Pro období 2022 a 

2023 proto očekáváme pozitivnější vývoj u zpracovatelského průmyslu, než u stavebního průmyslu. 

Pokud se podaří posílit vývoz, mohl by se oživit i obor doprava a skladování. 

Bezesporu pozitivní je, že se z globálního hlediska u společností Plzeňského kraje od roku 2017 do roku 

2019 zlepšovala likvidita i zadluženost. Při pohledu na jednotlivé sektory vykazuje nejhorší hodnoty 

ukazatelů sekce doprava a skladování, a to zejména u subjektů v příhraničních oblastech. Likvidita 

klesla pod hodnotu 1, kterou vnímáme jako hraniční pro finanční stabilitu. Toto je nejslabší článek a dá 

se tudíž předpokládat zvýšený počet bankrotů v daném oboru. 
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