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CRIF: V lednu bylo vyhlášeno 61 bankrotů 

obchodních společností, téměř 2x více než v prosinci 

Počet návrhů na bankrot firem naopak klesl o polovinu 
 
Praha, 3. února 2021 – V průběhu ledna letošního roku bylo vyhlášeno 61 bankrotů 
obchodních společností, 503 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 203 osobních 
bankrotů. Zároveň bylo podáno 66 návrhů na bankrot obchodních společností, 447 

návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů a 1 018 návrhů na osobní bankrot. 
Vyplývá to z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz, kterou provedla společnost 
CRIF. 

 
Zatímco počet bankrotů obchodních společností (OS) se oproti prosinci 2020 zvýšil téměř na 
dvojnásobek (o 28), počet návrhů na jejich bankrot se snížil o 55, tedy téměř na polovinu. Počet 
bankrotů fyzických osob podnikatelů (FOP) se oproti prosinci zvýšil o 70, zatímco počet návrhů na 

bankrot FOP se meziměsíčně snížil o 22 a byl tak nejnižší od května 2019.  

„Zatímco lednový nárůst počtu bankrotů obchodních společností byl vzhledem k rekordně nízkému 
počtu prosincových bankrotů očekávaný, výrazný pokles počtu insolvenčních návrhů je poměrně 
překvapivý. Důvody tohoto poklesu nejsou v tuto chvíli úplně zřejmé, ale je pravděpodobné, že jde 
spíše o jednorázový výkyv,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit 
Bureau. Intenzita meziměsíčního poklesu počtu insolvenčních návrhů se výrazně lišila jak v rámci 
krajů, tak v rámci odvětví. Zatímco v Praze klesl počet firemních insolvenčních návrhů o třetinu, 

v Jihomoravském či Jihočeském kraji šlo o více než 80 %. V rámci hlavních odvětví klesl počet 
insolvenčních návrhů nejvýrazněji ve stavebnictví (o 64 %) a v obchodu (o 55 %). 

Během posledních 12 měsíců bylo vyhlášeno 612 bankrotů obchodních společností, což je 
o 64 bankrotů (9 %) méně než v předchozím období. Zároveň bylo vyhlášeno 7 060 bankrotů 

fyzických osob podnikatelů, tedy o 1 041 (13 %) méně než v předchozích 12 měsících. 
V uplynulých 12 měsících bylo rovněž podáno 964 návrhů na bankrot obchodních společností, 

o 87  návrhů (8 %) méně než v předešlém období. Zároveň bylo podáno 7 219 návrhů na bankrot 
fyzických osob podnikatelů, o 1 716 (19 %) méně než v předchozím období.  

Nejvíce bankrotů OS bylo vyhlášeno v Praze a v odvětví obchodu 

Nejvíce bankrotů obchodních společností bylo v lednu vyhlášeno v Praze (27) a následně 
v Jihomoravském kraji a Moravskoslezském kraji (shodně 7 bankrotů). V Karlovarském a v 
Libereckém kraji nebyl v lednu vyhlášen žádný bankrot OS. 

Co se týče odvětví, bylo nejvíce bankrotů vyhlášeno v obchodu (14), ve stavebnictví (10) 

a v ubytování a stravování (9).  

Počet bankrotů FOP byl v rámci krajů nejvyšší v Moravskoslezském kraji 

Nejvíce bankrotů fyzických osob podnikatelů bylo v lednu vyhlášeno ve Středočeském a Ústecném 
kraji (shodně 63). Následoval Moravskoslezský kraj s 58 bankroty FOP a Jihomoravský kraj 
s 57 bankroty. Podnikatelé, u kterých byl v lednu vyhlášen bankrot, nejčastěji působili ve 

stavebnictví (104) a v obchodu (98). 

Počet návrhů na osobní bankrot byl nejnižší od začátku účinnosti novely insolvenčního 

zákona 

V lednu bylo v České republice vyhlášeno 1 203 osobních bankrotů a podáno 1 018 návrhů na 
osobní bankrot. Počet bankrotů se tak oproti prosinci zvýšil o 157, zatímco počet návrhů na osobní 
bankrot se snížil o 167 a byl nejnižší od května 2019. 

„Počet návrhů na osobní bankrot byl v lednu nejen nejnižší od začátku účinnosti novely 
insolvenčního zákona z června 2019, ale také nižší než jaký byl měsíční průměr před účinností této 

novely. Důvody můžou být různé. Od horší dostupnosti služeb specializovaných poraden, které mají 

http://www.informaceofirmach.cz/
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oprávnění podávat insolvenční návrhy, přes vyčkávání, jak se ekonomická situace vyvine, až po 
snížení zájmu obyvatel o úvěry na spotřebu,“ říká Věra Kameníčková. 

Během posledních 12 měsíců bylo vyhlášeno 16 784 osobních bankrotů, to je o 2 592 (13 %) méně 

než v předešlém období. Zároveň bylo podáno 17 056 návrhů na osobní bankrot, meziročně 
o 4 088 (19 %) méně. V průměru bylo v České republice vyhlášeno 157 osobních bankrotů na 100 
tisíc obyvatel. Nejvíce to bylo v Ústeckém kraji (235) a na Karlovarsku (224). Naopak nejméně 
v Praze (107) a v Pardubickém kraji (113). 

 

Graf 1: Vývoj počtu návrhů na bankrot a bankrotů obchodních společností 

 

Zdroj: CRIF – Czech Credit Bureau 

 

Graf 2: Vývoj počtu návrhů na bankrot a bankrotů fyzických osob podnikatelů 

 

Zdroj: CRIF – Czech Credit Bureau 
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Graf 3: Vývoj počtu návrhů na osobní bankrot a osobních bankrotů 

 

Zdroj: CRIF – Czech Credit Bureau 

 

 

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 
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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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