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CRIF: Dotace na podporu zaměstnanosti využilo
42 tisíc společností a 13 tisíc podnikatelů
Jde přibližně o 11 % aktivních firem a 15 % podnikatelůzaměstnavatelů
Praha, 12. dubna 2021 – Státní podpůrný program Antivirus, který slouží k podpoře
zaměstnanosti, využilo podle Registru smluv mezi březnem 2020 a únorem 2021 celkem
42 404 společností a 13 040 fyzických osob podnikatelů. Do programu se tak zapojilo
přibližně 11 % aktivních společností a 15 % podnikatelů se zaměstnanci. Nejčastěji
program využívaly společnosti a podnikatelé v ubytování a stravování. Po přepočtu na
počet společností a podnikatelů zde program využilo oproti průměru 3x více firem a 6x
více podnikatelů. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF. Analýza byla provedena z dat
portálu www.informaceofirmach.cz a Registru smluv.
„Celkově se programu Antivirus zatím zúčastnilo 8 % všech registrovaných společností.
Z dlouhodobých statistik Registru ekonomických subjektů ale vyplývá, že přibližně třetina
registrovaných společností nevykazuje žádnou činnost. Reálně tedy podporu využilo přibližně 11 %
aktivních společností,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF. Potvrdilo se, že
nejčastěji využívaly program Antivirus společnosti z nejvíce zasažených oborů. Například
v ubytování a stravování program využila čtvrtina registrovaných společností, což je třikrát více než
činí celostátní průměr. V ostatních činnostech, kam spadá řada osobních služeb, šlo o 18 %
registrovaných firem a v oblasti vzdělávání, zdravotní a sociální péče šlo o 17 % společností.
„Zajímavé je, že i v těch nejvíce postižených odvětvích využila prozatím program Antivirus pouze
menšina firem. Zbylé společnosti o dotace z programu buď nepožádaly, nebo na něj nedosáhly,“
doplňuje Věra Kameníčková.
Co se týče krajů, nejvíce společností čerpalo prostředky z programu Antivirus na Zlínsku, kde se do
něj zapojilo 14 % všech registrovaných společností. Následoval Jihočeský kraj s 13 % společností a
Vysočina s 12,5 % registrovaných firem. Naopak v Praze program využilo pouze 5,5 % společností
a na Karlovarsku a v Olomouckém kraji necelých 6 % firem.
Většina společností, která dotační program využila, byla před pandemií v dobré ekonomické
kondici: 84 % firem je podle semaforu CRIBIS společnosti CRIF, který hodnotí existenci a míru
závažnosti varovných informací firem, v zeleném pásmu, což znamená, že u nich není evidovaná
varovná informace. Dalších 15 % je v oranžovém pásmu což znamená, že u nich jsou evidované
jen méně závažné varovné informace. Pouze u 0,5 % společností lze nalézt červený semafor
CRIBIS poukazující na existenci závažných varovných informací u daných firem typu likvidace,
konkurz apod.
Antivirus využila šestina podnikatelů se zaměstnanci
Státní program na podporu zaměstnanosti je určený také pro podnikatele. Z 89 tisíc podnikatelů,
kteří mají zaměstnance, ho využilo 13 tisíc, tedy 15 %. Třetina podnikatelů, kteří program Antivrus
využili, působí v oblasti ubytování a stravování. Tento sektor se tak výrazně vymyká nejen v rámci
obchodních společností, ale také mezi podnikateli. „Zatímco v rámci celé České republiky využilo
program Antivirus pouze 0,6 % podnikatelů, v ubytování a stravování šlo o 3,4 % podnikatelů, což
je téměř šetkrát více,“ vysvětluje Věra Kameníčková. S výrazným odstupem následuje doprava,
kde program využilo 1 % podnikatelů.
Věra Kameníčková zároveň upozorňuje na fakt, že procento podnikatelů, kteří dotační program
využili, slouží pouze pro porovnání mezi obory: „Jelikož program je otevřený pouze pro společnosti
a podnikatele, kteří mají zaměstnance a platí za ně sociální pojištění, většiny podnikatelů se logicky
netýká.“
Velké rozdíly jsou také v rámci jednotlivých krajů. V Karlovarském kraji program využilo 0,9 %
podnikatelů, v Pardubickém kraji a na Vysočině 0,8 %, zatímco v Praze pouze 0,4 %, tedy dvakrát
méně. Ve Středočeském kraji šlo potom o 0,5 % registrovaných podnikatelů.
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Poznámka pro editory:
Data o počtu příjemců finančních prostředků z programu Antivirus vycházejí z Registru smluv.

Graf 1: Procento společností, které v jednotlivých odvětvích využily program Antivirus
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Graf 2: Procento společností, které v jednotlivých krajích využily program Antivirus
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Profil společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.
CRIF – Czech Credit Bureau, a.s.
Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a. s je součástí celosvětové skupiny CRIF.
Poskytuje svým klientům aplikaci Cribis, která obsahuje informace o více než 10 milionech podnikatelských
subjektů a fyzických osobách z České a Slovenské republiky čerpající z více než 43 informačních zdrojů.
Volitelným modulem aplikace Cribis je mezinárodní služba SkyMinder umožňující exportérům a dalším
společnostem prověřování finančního zdraví, varovných informací a majetkových vazeb u více než 200 milionů
společností z 230 zemí a území světa.
Společnost také poskytuje komplexní řešení pro oblast řízení úvěrových rizik a pod značkou iRating pokročilé
nástroje pro hodnocení ekonomického stavu společností nebo také municipalit.
Společnost CRIF je zároveň organizátorem největších českých úvěrových registrů, Bankovního registru
klientských informací a Nebankovního registru klientských informací. Jejich prostřednictvím si zejména
banky, stavební spořitelny a leasingové a splátkové společnosti ověřují schopnost svých klientů splácet budoucí
závazky. Oběma registrům CRIF – Czech Credit Bureau zajišťuje i technický servis. Široké veřejnosti nabízí
možnost získat úvěrovou zprávu na klientských centrech obou registrů a nově také prostřednictvím bezpečného
on-line přístupu do webového portálu www.kolikmam.cz, díky kterému získá uživatel aktuální přehled o svých
závazcích z pohodlí domova nebo kanceláře.
Zároveň provozuje registr finančních poradců ELIXIR, který nabízí komplexní data o profesní historii
finančních poradců.
Nově také provozuje registr REPI sloužící pro sdílení platebních informací mezi jednotlivými členy,
společnostmi, které poskytují svým klientům nějaký druh služby, založené na splátkách – půjčku, nákup
na splátky, nebo nákup na fakturu s odloženou splatností. Registr je určen rovněž pro poskytovatele
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úvěrů, e-shopy, společnosti pronajímající nemovitosti, poskytující telekomunikační nebo datové služby a
poskytovatele kabelových televizí.
Webový odkaz: www.crif.cz
Portál www.informaceofirmach.cz
Portál slouží k bezplatnému prověřování finanční výkonnosti, míry varovných informací a vlastnických vazeb
u českých a slovenských firem. Obsahuje výběr obchodních informací o 4 milionech podnikatelských subjektů,
které čerpá prostřednictvím profesionální aplikace Cribis z více než 40 hlavních informačních zdrojů. Na portálu
si uživatel může zdarma prověřit sledovanou firmu z více hledisek. Kromě základních informací užitečných pro
její identifikaci má uživatel po bezplatné registraci k dispozici také sadu varovných informací vztahujících se
přímo k dané firmě anebo ke skupině společností napojených na vyhledanou firmu. Užitečnou pomůckou pro
rychlé prověření podnikatelského rizika hledané firmy je barva vícezdrojového Semaforu Cribis ukazující míru
vážnosti známých varovných informací k danému subjektu. Přehlednou orientaci o vazbách na vyhledanou
firmu poskytnou uživatelům tabulkové přehledy subjektů napojených na danou firmu sestavené z několika
desítek různých informačních zdrojů. Pro zjištění finanční situace hledané firmy je na portálu zveřejněn graf
ukazující vývoj jejích tržeb a zisků nebo ztrát od roku 2011 do současnosti.
Webový odkaz: www.informaceofirmach.cz
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