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CRIF: Rusové jsou nejčastějšími zahraničními 

majiteli firem v Česku 

Ruského majitele má 13 tisíc společností, jejich základní 

kapitál se pohybuje kolem 7 miliard korun 
 
Praha, 20. dubna 2021 – V České republice je aktuálně zaregistrováno 13 337 subjektů, 
které mají ruského vlastníka. Rusové jsou tak nejčastějšími zahraničními vlastníky 
českých společností. Následují Slováci, Ukrajinci a Němci. Z celkového počtu téměř 550 
tisíc společností, které jsou v Česku registrované, má ruské majitele 2,5 % firem. Ve 

většině krajů nedosahuje jejich podíl ani 1 %, ale například na Karlovarsku a Ústecku 

tvoří přibližně 7 % všech subjektů, které jsou zde registrované. Vyplývá to z analýzy 
společnosti CRIF provedené z dat portálu www.informaceofirmach.cz. 

Počet subjektů s ruskými majiteli je v Česku poměrně stabilní. Nejvíce jich bylo registrováno v roce 
2015, a to 13 818. Poté se jejich počet až do roku 2018 mírně snižoval a následně se opět 
nepatrně zvýšil. Více než 8 tisíc společností s ruskými majiteli nemá žádné zaměstnance. Další čtyři 

tisíce společností zaměstnávají mezi 1 a 5 lidmi. „Většina firem s ruskými majiteli se řadí mezi malé 
společnosti nebo nejsou aktivní. Zajímavé je, že mezi firmami s ruskými majiteli najdeme výrazně 
více těch, které oficiálně nevykazují žádný obrat. Zatímco mezi všemi registrovanými společnostmi 
v Česku obrat nevykazuje 42 % firem, u těch s ruskými majiteli je to 71 %. Řada těchto firem tak 
působí spíše jako prázdné schránky. To se ukazuje i na síle ruského kapitálu v Česku. V roce 2018, 
kdy jsme se na strukturu zahraničních vlastníků dívali podrobněji, měly všechny tyto společnosti 
souhrnný základní kapitál ve výši 7 miliard korun. Ruský kapitál tak byl v Česku až na 20. místě,“ 

říká Jan Cikler, vedoucí datového oddělení aplikace Cribis, pomocí které CRIF poskytuje ucelené 
datové přehledy o finančním zdraví českých, slovenských a dalších zahraničních firem. Zároveň ale 
dodává, že část ruského kapitálu může být skrytá za společnostmi z daňových rájů. I tak ale v 

Česku najdeme několik společností s ruskými vlastníky a s miliardovými obraty nebo se stovkami 
zaměstnanců. Největší společností je kunovický výrobce letadel Aircraft Industries, jehož obrat 
přesahuje 1,5 miliardy korun a která zaměstnává více než tisíc lidí. 

Společnosti s ruskými majiteli podnikají častěji na Karlovarsku, Ústecku či v Praze 

Společnosti s ruským vlastníkem podnikají v Česku nejčastěji v obchodu, kde jich působí 4 821 
(36 %). Dále potom v oblasti nemovitostí, kde jich je 4 285 (32 %) a v profesních, vědeckých a 
technických činnostech, kde je registrováno 1 448 společností (11 %) s ruskými majiteli. Největší 
podíl mají tyto společnosti v odvětví nakládání s nemovitostmi, kde tvoří 5,3 % všech společností 
v oboru. Následuje obchod se 3,4 % a ostatní činnosti s 2,4 %. 

Co se týče krajů, mají tyto společnosti výrazné zastoupení na Karlovarsku, kde tvoří 7,4 % všech 

registrovaných společností, na Ústecku (6,6 %) a také v Praze, kde jde o 4 % zdejších firem. 
V dalších krajích jejich podíl většinou nepřesahuje 1 %. 

Rusové jsou čtvrtou největší menšinou v ČR, trvalý pobyt jich zde má 38 tisíc 

Podle dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) se počet občanů Ruské federace s trvalým pobytem 
v České republice v uplynulých letech mírně zvyšoval. V roce 2014 šlo o 34,5 tisíce lidí, zatímco 
v roce 2018 a 2019 to bylo 38 tisíc. Rusové jsou tak v Česku čtvrtou nejpočetnější skupinou 
cizinců. Na prvním místě byli v roce 2019, ze kterého jsou poslední data ČSÚ, občané Ukrajiny, 

z nichž mělo v Česku trvalých pobyt 145 tisíc lidí. Následovali Slováci se 121 tisíci a občané 
Vietnamu, kterých bylo v Česku zaregistrováno k trvalému pobytu 62 tisíc.  

Nejvíce občanů Ruské federace, téměř 24 tisíc, bydlí v Praze. Následuje Středočeský kraj se 
4,5 tisíci a Jihomoravský kraj s 2,5 tisíci. Největší podíl na počtu obyvatel mají Rusové opět v Praze 
(1,8 %), Následují Karlovy Vary s 1,4 % obyvatel a okres Praha-západ s 1 %. 

http://www.informaceofirmach.cz/
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Pokud srovnáme počet ruských společností v České republice s počtem lidí, kteří zde mají trvalý 
pobyt, patří Rusové v rámci hlavních národnostních menšin k těm nejaktivnějším. Na jednu 
společnost s ruským vlastníkem v Česku připadají tři obyvatelé Ruské federace s trvalým pobytem.  

 

Tabulka 1: Počet firem s ruským vlastníkem a jejich podíly v jednotlivých krajích 

Kraj  Počet firem s ruským 
vlastníkem 

Podíl na celkovém 
počtu v ČR 

Podíl na všech 
firmách v kraji 

Hlavní město Praha 9542 72% 4,0% 

Karlovarský kraj 1388 10% 7,4% 

Středočeský kraj 829 6% 1,3% 

Ústecký kraj 671 5% 6,6% 

Jihomoravský kraj 211 2% 1,3% 

Jihočeský kraj 195 1% 1,4% 

Plzeňský kraj 92 1% 0,2% 

Liberecký kraj 88 1% 0,5% 

Zlínský kraj 80 1% 0,6% 

Moravskoslezský kraj 78 1% 0,4% 

Olomoucký kraj 50 0% 0,1% 

Pardubický kraj 48 0% 0,2% 

Královéhradecký kraj 38 0% 0,3% 

Vysočina 26 0% 0,1% 

N/A 1 0% 0,3% 

Celkový součet 13337 100% 2,5% 

Zdroj: CRIF 

 

Tabulka 2: Největší společnosti s ruskými vlastníky z pohledu obratu 

Název Okres 
Obrat (v 
mld. Kč) 

Počet 
zaměstnanců 

Obor činnosti 

MSA, a.s. Opava 1-1,5 250-499  Výroba ostatních potrubních armatur 

TeleConnect CZ s.r.o. Praha 1-1,5 1-5 
Činnosti související s bezdrátovou 

telekomunikační sítí 

SmartResearch s.r.o. Praha 1-1,5 1-5 Programování 

SAFINA, a.s. 
Praha-
západ 

1,5 a více 200-249  Výroba a hutní zpracování drahých kovů 

IPVOIP s.r.o. Praha 1,5 a více 1-5  Ostatní telekomunikační činnosti 

Aircraft Industries, 
a.s. 

Uherské 
Hradiště 

1,5 a více 1000-1499  
Výroba letadel a jejich motorů, kosmických 
lodí a souvisejících zařízení 

Zdroj: CRIF 
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Tabulka 3: Největší společnosti s ruskými vlastníky z pohledu počtu zaměstnanců 

Název Okres 
Obrat (v 
mld. Kč) 

Počet 
zaměstnanců 

Obor činnosti 

SAFINA, a.s. 
Praha-
západ 1,5 a více 200-249 Výroba a hutní zpracování drahých kovů 

ARAKO spol. s r.o. Opava 0,3-0,5 200-249 Výroba ostatních potrubních armatur 

KOVOSVIT MAS 
Machine Tools, a.s. Tábor 0,5-1 250-499 Výroba kovoobráběcích strojů  

MSA, a.s. Opava 1-1,5 250-499 Výroba ostatních potrubních armatur 

ČKD Blansko Holding, 
a.s. Blansko 0,5-1 250-499 

Výroba nožířských výrobků, nástrojů a 
železářských výrobků  

Aircraft Industries, 
a.s. 

Uherské 
Hradiště 1,5 a více 1000-1499  

Výroba letadel a jejich motorů, kosmických 
lodí a souvisejících zařízení 

Zdroj: CRIF 

 

 

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 
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. 

http://www.kolikmam.cz/
http://www.crif.cz/
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Webový odkaz: www.informaceofirmach.cz 
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