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Téměř každá pátá firma v ČR není aktivní, Praha kraluje
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Téměř každá pátá firma v ČR není aktivní, Praha kraluje
Český obchodní rejstřík je zaplevelený spícími společnostmi. Podle analýzy
poradenské společnosti Dun & Bradstreet je aktuálně v ČR více než 99 000 firem,
které nevyvíjí žádné podnikatelské aktivity. Většina těchto subjektů má sídlo v
Praze.
V České republice je v současnosti registrováno 527 112 firem (akciové společnosti a
společnosti s ručením omezeným), přičemž téměř pětinu z nich tvoří ty, které existují ´jen
na papíře’ a nevyvíjejí žádnou činnost. „Podle naší interní metodiky bylo začátkem června
na českém trhu 99 090 spících společností, z toho 3 893 akciových společností a 95 197
společností s ručením omezeným. Celkem to je 6 119 méně než na konci loňského roku
a nejméně za poslední čtyři roky,“ říká Petra Štěpánová, analytička Dun & Bradstreet s
tím, že ačkoliv jde o nejnižší počet za posledních několik let, stále se jedná o 18 % ze
všech firem registrovaných v ČR. „V případě živnostníků je podíl neaktivních podnikatelů
téměř poloviční,“ dodala Petra Štěpánová.
Vývoj počtu spících společností
Období

Počet

Červen 2021

99 090

2020

101 316

2019

99 430

2018

102 913

Zdroj: Dun & Bradstreet
V čele žebříčku v počtu neaktivních firem stojí Praha, kde sídlí 56 424 těchto podniků, což
je 57 % ze všech spících společností. Za Prahou následuje Jihomoravský kraj s počtem
10 067 a trojici uzavírá Středočeský kraj s 6 427 spícími subjekty. „Nejvíc těchto firem má
registrovanou činnost v oblasti pronájmu a právy nemovitostí (14 983),
nespecializovaného velkoobchodu (10 762) a zprostředkování velkoobchodu (9
729),“ upřesnila analytička Dun & Bradstreet.
NACE spící firmy

počet
k Podíl mezi
21.6.2021 spícími

Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

14 983

15,12 %

Nespecializovaný velkoobchod

10 762

10,86 %

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení

9 729

9,82 %

Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

8 256

8,33 %

Výroba, obchod a služby neuvedené
3 živnostenského zákona

v

přílohách

1

až
5 139

5,19 %

Zdroj: Dun & Bradstreet
TOP 100 nejstabilnějších firem v ČR za rok 2020 dle CZECH Stability Rating*
*řazeno abecedně
Název společnosti

Hlavní NACE

Kraj

2N TELEKOMUNIKACE a.s.

Maloobchod v nespecializovaných prodejnách

Praha

A.RAYMOND JABLONEC s.r.o.

Výroba ostatních plastových výrobků

Liberecký

AGRO CS a.s.

Výroba hnojiv a dusíkatých sloučenin

Královéhradecký

Alliance Healthcare s.r.o.

Velkoobchod s farmaceutickými výrobky

Praha

AVX Czech Republic s.r.o.

Výroba ostatních elektrických zařízení

Pardubický

BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.

Obchod s elektřinou

Praha

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Shromažďování, úprava a rozvod vody

Jihomoravský

CCI Czech Republic s.r.o.

Instalace průmyslových strojů a zařízení

Jihomoravský

CENTRAL GROUP a.s.

Výstavba bytových a nebytových budov

Praha

Cerea, a.s.

Výroba průmyslových krmiv

Pardubický

Continental Barum s.r.o.

Výroba pryžových plášťů a duší, protektorování pneumatik

Zlínský

Daikin Device Czech Republic s.r.o.

Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely

Jihomoravský

Daikin Industries Czech Republic s.r.o.

Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely j. n.

Plzeňský

Deutsche Börse Services s.r.o.

Činnosti v oblasti informačních technologií

Praha

DEZA, a.s.

Výroba jiných základních organických chemických látek

Zlínský

DGS Druckguss Systeme s.r.o.

Výroba odlitků z lehkých neželezných kovů

Liberecký

DHL Information Services (Europe)
s.r.o.

Činnosti související se zpracováním dat a hostingem, činnosti
související s webovými port
Praha

Direct Parcel Distribution CZ s.r.o.

Ostatní poštovní a kurýrní činnosti

Doosan Škoda Power s.r.o.

Výroba
motorů
a
turbín,
letadla, automobily a motocykly

DPOV, a.s.

Opravy a údržba kolejových vozidel

Olomoucký

Družstevní závody Dražice - strojírna
s.r.o.

Výroba elektrických spotřebičů převážně pro domácnost

Středočeský

Dura Automotive Systems CZ, s.r.o.

Výroba ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla

Moravskoslezský

Edwards, s.r.o.

Výroba strojů a zařízení j. n.

Olomoucký

Engel strojírenská spol. s r.o.

Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků

Jihočeský

Erwin Junker Grinding Technology a.s.

Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků

Středočeský

European Data Project s.r.o.

Výroba elektrických spotřebičů převážně pro domácnost

Jihomoravský

FAST ČR, a.s.

Velkoobchod s elektrospotřebiči a elektronikou

Praha

Fatra, a.s.

Výroba plastových výrobků

Zlínský

Faurecia Exhaust Systems s.r.o.

Výroba ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla

Středočeský

Fehrer Bohemia s.r.o.

Výroba ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla

Liberecký

Ferona, a.s.

Velkoobchod s rudami, kovy a hutními výrobky

Praha

FRONIUS Česká republika s.r.o.

Výroba ostatních elektrických zařízení

Jihočeský

GECO, a.s.

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení

Praha

Středočeský
kromě

motorů

pro
Plzeňský

Geis CZ s.r.o.

Ostatní vedlejší činnosti v dopravě

Plzeňský

GOLDBECK Prefabeton s.r.o.

Výroba betonových výrobků pro stavební účely

Středočeský

HARTMANN - RICO a.s.

Výroba chemických látek a chemických přípravků

Jihomoravský

HORNBACH BAUMARKT CS spol. s
r.o.

Maloobchod v nespecializovaných prodejnách

Praha

Husqvarna Manufacturing CZ s.r.o.

Výroba ručních mechanizovaných nástrojů

Moravskoslezský

Iveco Czech Republic, a. s.

Výroba nástrojů a nářadí

Pardubický

JUTA a.s.

Výroba ostatních technických a průmyslových textilií

Královéhradecký

Název společnosti

Hlavní NACE

Kraj

Kayaku Safety Systems Europe a.s.

Výroba zbraní a střeliva

Zlínský

KOVONA SYSTEM, a.s.

Výroba ostatních kovodělných výrobků j. n.

Moravskoslezský

Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Ústavní zdravotní péče

Liberecký

La Lorraine, a.s.

Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých

Středočeský

Výroba elektrického a elektronického zařízení pro motorová vozidla

Jihomoravský

LINDAB s.r.o.

Obrábění

Praha

Lovochemie, a.s.

Výroba hnojiv a dusíkatých sloučenin

Ústecký

MADETA a. s.

Zpracování mléka, výroba mléčných výrobků a sýrů

Jihočeský

MD ELEKTRONIK spol. s r.o.

Výroba elektrických vodičů a kabelů j. n.

Plzeňský.

Miele technika s.r.o.

Výroba elektrických spotřebičů převážně pro domácnost

Olomoucký

MITSUBISHI ELECTRIC
AUTOMOTIVE CZECH s.r.o.

Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení

Středočeský

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Shromažďování, úprava a rozvod vody

Olomoucký

Mubea, spol. s r.o.

Povrchová úprava a zušlechťování kovů

Středočeský

Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí a.s.

Ústavní zdravotní péče

Moravskoslezský

Nemocnice České Budějovice, a.s.

Ústavní zdravotní péče

Jihočeský

NOVIKO s.r.o.

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení

Jihomoravský

OBI Česká republika s.r.o.

Nespecializovaný velkoobchod

Praha

OMEXOM GA Energo s.r.o.

Výstavba bytových a nebytových budov

Plzeňský

OP papírna, s.r.o.

Výroba papíru a lepenky

Olomoucký

Paradise Casino Admiral,a.s.

Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří

Jihomoravský

Penny Market s.r.o.

Maloobchod v nespecializovaných prodejnách

Středočeský

Philip Morris ČR a.s.

Výroba tabákových výrobků

Středočeský

Pierburg s.r.o.

Výroba ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla

Ústecký

Plzeňská teplárenská, a.s.

Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu

Plzeňský

Pražská energetika, a.s.

Obchod s elektřinou

Praha

Pražské služby, a.s.

Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k
dalšímu využití
Praha

PRO.MED.CS Praha a.s.

Výroba farmaceutických přípravků

Praha

PRODECO, a.s.

Výroba ostatních strojů pro speciální účely

Ústecký

Ravensburger Karton s.r.o.

Výroba her a hraček

Pardubický

REHAU Automotive, s.r.o.

Výroba plastových výrobků

Středočeský

Robert Bosch odbytová s.r.o.

Velkoobchod s výrobky převážně pro domácnost

Praha

RONAL CR s.r.o.

Výroba ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla

Královéhradecký

Lear Corporation
s.r.o.

Czech Republic

SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.

Výroba skleněných vláken

Pardubický

SANDVIK CHOMUTOV PRECISION
TUBES spol. s r.o.

Výroba ocelových trub, trubek, dutých profilů a souvisejících
potrubních tvarovek
Ústecký

Sécheron Hasler CZ, spol. s r.o.

Výroba elektrických motorů, generátorů a transformátorů

Praha

Sellier & Bellot a.s.

Výroba zbraní a střeliva

Středočeský

Seznam.cz, a.s.

Ostatní činnosti v oblasti informačních technologií

Praha

Shimano Czech Republic, s.r.o.

Výroba dopravních prostředků a zařízení j. n.

Moravskoslezský

SCHENKER spol.s r.o.

Skladování

Středočeský

Schneider Electric CZ, s.r.o.

Zprostředkování
nespecializovaného
nespecializovaný velkoobchod v zastoupení

Schneider Electric, a.s.

Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení

Jihočeský

Schwarzmüller s.r.o.

Výroba karoserií motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů

Středočeský

Sonepar Česká republika spol. s r.o.

Velkoobchod s ostatními stroji a zařízením

Královéhradecký

STROM PRAHA a.s.

Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů

Praha

Název společnosti

Hlavní NACE

Kraj

Swoboda CZ s.r.o.

Výroba pryžových a plastových výrobků

Vysočina

SWS a.s.

Velkoobchod s počítači, počítačovým periferním zařízením a
softwarem
Zlínský

Synthomer a.s.

Výroba chemických látek a chemických přípravků

Karlovarský

ŠKODA AUTO a.s.

Výroba motorových vozidel a jejich motorů

Středočeský

Takko Fashion s.r.o.

Skladování

Jihomoravský

TDK Electronics s.r.o.

Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů, prášková
metalurgie
Olomoucký

TEDOM a.s.

Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků

Vysočina

Teplárny Brno, a.s.

Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu

Jihomoravský

TESCAN Brno, s.r.o.

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení

Jihomoravský

T-Mobile Czech Republic a.s.

Poskytování hlasových služeb přes bezdrátovou telekomunikační
síť
Praha

UNITED PARCEL SERVICE CZECH
REPUBLIC, s.r.o.

Ostatní poštovní a kurýrní činnosti

Středočeský

VISCOFAN CZ s.r.o.

Zpracování a konzervování masa a výroba masných výrobků

Jihočeský

VISHAY ELECTRONIC spol. s r.o.

Výroba ostatních elektrických zařízení

Plzeňský

WITTE Nejdek, spol. s r.o.

Výroba zámků a kování

Karlovarský

WOCO STV s.r.o.

Výroba ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla

Zlínský

ZZN Polabí, a.s.

Velkoobchod s chemickými výrobky

Středočeský

velkoobchodu

a
Praha

Zdroj: Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet je světový lídr v poskytování klíčových obchodních
dat a analytických řešení, která firmám po celém světě pomáhají zlepšovat jejich rozhodovací procesy a zvyšovat
výkonnost. Dun & Bradstreet Data Cloud podporuje řešení, která zákazníkům pomáhají v růstu tržeb, snižování nákladů,
zmírnění rizik a transformaci jejich podnikání. Od roku 1841 firmy všech velikostí spoléhají na Dun & Bradstreet v řešení
pro řízení rizik a rozšiřování obchodních příležitostí.
Bisnode je nyní součástí Dun & Bradstreet.
Více se můžete dozvědět na: www.bisnode.cz/produkty/dun-bradstreet/
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