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• Počet insolvenčních řízení v České republice (ČR) a konkurzních

a restrukturalizačních řízení na Slovensku (SR) v roce 2022 mírně poklesl oproti

roku 2021 z 1 035 na 1 025 řízení v ČR a z 388 na 348 řízení v SR. Celkový počet

řízení v roce 2022 poklesl o 1 % v ČR a o 10 % v SR.

• Počet prohlášených konkurzů a reorganizací v ČR mírně poklesl ze 743 v roce

2021 na 723 v roce 2022 (pokles o 3 %), zatímco počet konkurzů

a restrukturalizací v SR narostl z 289 na 302 (nárůst o 4,5 %).

• Poměr prohlášených konkurzů a reorganizací v ČR (restrukturalizací v SR) vůči

zahájeným insolvenčním řízením každoročně rostl z 58 % v 2017 na 71 % v roce

2022 (rovněž v SR, kde rostl z 59 % v 2017 na 87 %).

• V roce 2022 byl v ČR úpadek dlužníků řešen reorganizací ve 23 případech

a dosáhl tak nejvyšší hodnoty za posledních 6 let, ale nadále byl tento počet

nižší než 26 povolených restrukturalizací v SR.

• Poměr počtu reorganizací k počtu konkurzů je významně vyšší na Slovensku než

v České republice. Poměr počtu reorganizací k počtu konkurzů v ČR vzrostl z

1,5 % v roce 2020 až na 3,2 % v roce 2022, poměr počtu restrukturalizací

k počtu konkurzů v SR dosáhl 8 % v roce 2022.

• Podíl dlužnických návrhů na konkurzní řízení v SR postupně klesl z 55 % v roce

2017 na 48 % v roce 2022 a byl tak nejnižší za posledních šest let.

Nejvýznamnější nárůst věřitelských návrhů na konkurzní řízení v SR byl ze

strany státních institucí, a to zejména daňových úřadů. Jeho hodnota narostla

ze 17 % v roce 2017 na 29 % v roce 2022.

• V roce 2022 vstoupilo státní zastupitelství v ČR do 61 řízení. Po roce 2017, ve kterém

vstoupilo do 16 % insolvenčních řízení, vstoupilo státní zastupitelství v průměru do 8,2

% řízení v období od roku 2018 do roku 2022.

• Celkový počet přihlášek věřitelů vzrostl od roku 2018 do roku 2022 dvojnásobně. Podíl

počtu přihlášek pohledávek zahraničních věřitelů k počtu všech přihlášek pohledávek

domácích a zahraničních věřitelů od roku 2019 postupně klesá. V roce 2022 byl podíl

ve výši 0,9 % z celkového počtu přihlášek a dosáhl tak nejnižší úrovně od roku 2018.

• Průměrný věk dlužníka v České republice postupně rostl z 12,3 roku v roce 2017 na

13,3 roku v roce 2021 a následně mírně poklesl na 13,2 roku v roce 2022. Průměrný

věk dlužníka na Slovensku se zvýšil z 12,8 roku v roce 2017 na 13,3 roku až na

14,6 roku v roce 2020 a následně významně poklesl na 13,5 roku v roce 2022.

• Počet insolvenčních řízení v ČR, ve kterých byl jmenován insolvenční správce se

zvláštním povolením, se za poslední tři roky navýšil ze 151 řízení v roce 2020 na 202

řízení v roce 2022 (navýšení o 9 %).

• V roce 2022 se počet společností v konkurzu v ČR snížil ze 732 v roce 2021 na 700

v roce 2022, ale jejich základní kapitál se zdvojnásobil z 3,1 mld. Kč na 6,3 mld. Kč.

• Počet zahájených insolvenčních řízení s emitenty podnikových dluhopisů v ČR prudce

roste od roku 2018. V roce 2022 skončilo v úpadku 22 emitentů dluhopisů, což je

nejvyšší hodnota od roku 2013, kdy začal strmý nárůst emisí podnikových dluhopisů. Z

celkového počtu 723 dlužníků v konkurzu nebo s povolenou reorganizací v roce 2022,

tak emitenti podnikových dluhopisů představovali 3 % všech dlužníků.
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• Dvě technické novely insolvenčního zákona bez zásadního dopadu na jeho fungování.

Přijaté změny

• Osoba tvořící s dlužníkem koncern (rozsudek NS z 31.3.2022, sp. zn. 29 ICdo 14/2020).

• Závěr: Pojem „osoba tvořící s dlužníkem koncern“ je nutné pro dobu od 1. 1. 2014 dle

názoru NS vykládat v souladu s jeho legální definicí zakotvenou v ustanovení § 79 zákona

č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech („ZOK“).

• Toto rozhodnutí má význam především pro možnost být členem věřitelského výboru, mít

možnost hlasovat na schůzi věřitelů a pro délku lhůt k podání odpůrčích žalob:

• Před přijetím ZOK byl koncern dán i mezi osobou ovládanou a ovládající. ZOK tento

koncept opustil a vymezuje jako členy koncernu osoby řídící a ty, které jsou

podrobeny jejich jednotnému řízení. Jednotné řízení však nemusí být dáno u osob

ovládaných. Tedy např. dceřiná společnost nemusí být podrobena jednotnému

řízení, jelikož jí bude dána autonomie.

• Tedy jinak řečeno, podmínkou toho, aby korporace mohly být označeny za

koncern, je naplnění základních znaků jednotného řízení: rozhodující vliv řídící

osoby, vliv na činnost řízené osoby, dlouhodobost, prosazování koncernových

zájmů, jednotná politika koncernu a koordinace, koncepční řízení alespoň jedné

z významných složek nebo činností v rámci podnikání koncernu.

• Rozhodnutí není správné. Bude velice složité, ne-li nemožné prokázat existenci jednotného

řízení, které se ve většině podnikatelských uskupení odehrává v neformální rovině. Termín

osoba tvořící s dlužníkem koncern by tedy měla být interpretována dle obchodního

zákoníku, a tedy zahrnovat i osoby ovládající a ovládané. Bude potřebné změnit judikaturu,

nebo novelizovat insolvenční zákon. Hrozí riziko, že se ve věřitelských výborech začnou

objevovat osoby ovládané dlužníkem / ovládající dlužníka nebo by tyto osoby hlasovaly

o způsobu řešení úpadku, jelikož jim nebude možné prokázat existenci jednotného řízení.

Zásadní judikatura

• Zákon o preventivní restrukturalizaci:

• Smyslem je zavést mimosoudní formu dobrovolné restrukturalizace, která by

proběhla před insolvencí dlužníka, aby došlo k ozdravnému procesu co nejdříve.

Formální insolvenční proces trvá, neformální může proběhnout rychle, smyslem je

proto dát právní nástroj firmě v nesnázích k řešení obtížné ekonomické situace.

• Výhodou pro věřitele je rychlé řešení pro vyšší uspokojení pohledávek.

• Iniciátorem procesu je dlužník, tedy firma v nesnázích, nikoliv insolvenční soud či

věřitelé. Výhodou pro dlužníka je tak řešení svých problémů z vlastní iniciativy, bez

formálního insolvenčního procesu.

• Transpoziční novela insolvenčního zákona:

• Smyslem je zkrácení doby oddlužení na 3 roky a kompenzace tohoto kroku směrem

k povinnostem dlužníka. Sjednocení podmínek pro všechny fyzické osoby.

• Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady:

• Smyslem je harmonizace určitých oblastí insolvenčního práva v EU.

• Harmonizovány mají být odpůrčí žaloby (neplatnost vs. neúčinnost), rozšíření

pravomocí správců k vyhledávání majetku patřícího do podstaty (rozšíření pravomocí

do jiných členských států), pre-pack (předjednaný prodej podniku) ve všech státech

EU nebo zjednodušení postupu likvidace mikropodniků v úpadku.

Projednávané změny

Shrnutí připravil insolvenční tým DRV Legal, s.r.o., specialisté na insolvenční právo zastupující věřitele, insolvenční správce i dlužníky v největších insolvenčních případech ČR.
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Počet insolvenčních řízení v České republice mírně poklesl z 1 035 řízení v roce 2021 na 1 025 řízení v roce 2022. Počet 
konkurzních a restrukturalizačních řízení na Slovensku rovněž poklesl z 388 řízení v roce 2021 na 348 řízení v roce 2022.

Rok 2022 se tak výrazněji neodlišoval od
„covidových“ let 2020 a 2021. Do
insolvenčního řízení se v roce 2022
dostávaly často obchodní společnosti,
které působily v segmentech
postižených ochrannými opatřeními na
zamezení šíření covidu-19.

V zahájených insolvenčních řízeních
v roce 2022 se ještě naplno
nezohlednily vlivy prudkého nárůstu
úrokových sazeb a nákladů na energie.

Celkový počet insolvenčních řízení v ČR
v roce 2022 poklesl o 1 %.
Celkový počet konkurzních
a restrukturalizačních řízení v SR v roce
2022 poklesl o 10 %.

Pojem „insolvenční řízení“ je v textu používán také souhrnně pro česká insolvenční řízení i slovenská konkurzní a restrukturalizační řízení.  

1 373 1 075 1 081 979 1 035 1 025433 487 440 328 388 348
0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Insolvenční řízení v ČR Konkurzní a restrukturalizační řízení na SK



5

Počet prohlášených konkurzů a reorganizací v České republice mírně poklesl ze 743 v roce 2021 na 723 v roce 2022, zatímco 
počet prohlášených konkurzů a povolených restrukturalizací na Slovensku narostl z 289 na 302.

Počet prohlášených konkurzů a
reorganizací v roce 2022 byl
nadprůměrný, a to jak v ČR, tak i v SR.

Za posledních šest let byl počet
konkurzů a reorganizací v ČR třetí
nejvyšší, na Slovensku byl počet
konkurzů a restrukturalizací rekordně
vysoký.

Celkový počet konkurzů a reorganizací
v ČR v roce 2022 poklesl o 3 %. Celkový
počet konkurzů a restrukturalizací v SR
v roce 2022 narostl o 4,5 %.800 676 696 630 743 723254 268 252 186 289 302
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V roce 2022 dosáhl počet reorganizací v ČR nejvyšší hodnoty za posledních 6 let, ale nadále je nižší než počet povolených 
restrukturalizací na Slovensku.

V roce 2022 byl v ČR úpadek dlužníků
řešen reorganizací ve 23 případech.
Počet reorganizací byl nejvyšší za
posledních 6 let.

Celkový počet reorganizací za posledních
6 let je v České republice nadále nižší
než počet povolených restrukturalizací
na Slovensku. Vzhledem k vyššímu počtu
registrovaných firem v ČR oproti SR je
tento rozdíl překvapující.

Propad počtu reorganizací v ČR v roce
2020 a 2021 pravděpodobně souvisel
s ekonomickými opatřeními z důvodu
covidu-19 a umožněním mimořádných
moratorií jako krizových insolvenčních
opatření ke zmírnění dopadů pandemie
koronaviru.
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Poměr prohlášených konkurzů a reorganizací v ČR (a restrukturalizací v SR) vůči zahájeným insolvenčním řízením od roku 
2018 do roku 2022 každoročně rostl. 

Novela insolvenčního zákona, která
vstoupila v účinnost 1. 7. 2017, umožnila
posílení ochrany před šikanózními
insolvenčními návrhy. Od nabytí její
účinnosti prudce poklesl počet
insolvenčních návrhů.

Novela měla rovněž vliv na nárůst
poměru prohlášených konkurzů
a reorganizací vůči počtu insolvenčních
návrhů v ČR. Poměr insolvenčních řízení,
ve kterých byl prohlášen konkurz nebo
schválena reorganizace, vzrostl z 58 %
v roce 2017 na 71 % v roce 2022.

Rovněž poměr konkurzních řízení v SR, ve
kterých byl prohlášen konkurz nebo
schválena restrukturalizace, vzrostl
z 59 % v roce 2017 na 87 % v roce 2022.

58 %
63 % 64 % 64 %

72 %

71 %

59 % 55 % 57 % 57 %

74 %

87 %

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Poměr konkurzů a reorganizací k počtu insolvenčních řízení v ČR

Poměr konkurzů a restrukturalizací k počtu konkurzních řízení v SR

Pojem „insolvenční řízení“ je v textu používán také souhrnně pro česká insolvenční řízení i slovenská konkurzní a restrukturalizační řízení.  
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Poměr počtu reorganizací k počtu konkurzů v ČR a poměr počtu restrukturalizací k počtu konkurzů v SR byl v roce 2022 vyšší 
než v roce 2021. 

Poměr počtu reorganizací k počtu konkurzů
je významně vyšší na Slovensku než v České
republice. V roce 2022 byl v SR podíl úpadků
řešených reorganizací 2,7násobně vyšší než
podíl úpadků řešených restrukturalizací v ČR.

Propad poměru počtu reorganizací ke
konkurzům v ČR v roce 2020 a 2021 souvisel
s významným poklesem počtu reorganizací.

Podíl úpadků v ČR, které byly řešeny
restrukturalizací, vzrostl z 1,5 % v roce 2020
až na 3,2 % v roce 2022.
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Počet prohlášených konkurzů a restrukturalizací v České republice v porovnání s počtem řízení, do kterých vstoupilo státní 
zastupitelství („StZ“) od 1. 1. 2017:

Podle § 7c insolvenčního zákona
č. 182/2006 Sb. je státní zastupitelství
oprávněno vstupovat do insolvenčního
řízení včetně moratoria a incidenčních
sporů. Státní zastupitelství vstupuje do
insolvenčního řízení z důvodu veřejného
zájmu.

Po roce 2017, ve kterém vstoupilo státní
zastupitelství do 16 % insolvenčních
řízení, přistoupilo v průměru do 8,2 %
řízení v období od roku 2018 do roku
2022.

V roce 2022 tak vstoupilo státní
zastupitelství do insolvenčních řízení
mediálně známých dlužníků Pilsen Toll
s.r.o., BLUESIDE, a.s., Arca Capital
Bohemia, a.s., a J.O. Investment s.r.o.
Mezi další dlužníky patřili například
emitenti dluhopisů Jan Stuna & Co a.s.,
Data Safe Centrum, s.r.o., nebo Hakus a.s.
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Podíl počtu přihlášek pohledávek zahraničních věřitelů k počtu všech přihlášek pohledávek domácích a zahraničních věřitelů od
roku 2019 postupně klesá. 

Celkový počet přihlášek věřitelů od roku
2018 do roku 2022 vzrostl na
dvojnásobek.

V roce 2022 byl podíl přihlášek
zahraničních věřitelů ve výši 0,9 %
z celkového počtu přihlášek a dosáhl tak
nejnižší úrovně od roku 2018.

Podíl počtu přihlášek pohledávek
zahraničních věřitelů k počtu všech
přihlášek pohledávek postupně poklesl z
3 % v roce 2019 až na necelé 1 % v roce
2022. Tento pokles mohl být způsoben
změnou struktury dlužníků v roce 2021
a 2022, kteří skončili v úpadku například
z důvodu omezení ekonomiky kvůli
covidu-19.
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Zatímco průměrný věk dlužníka v České republice postupně rostl až do roku 2021 (a následně mírně poklesl v roce 2022), 
průměrný věk dlužníka na Slovensku významně poklesl od roku 2020 o téměř jeden rok. 

Průměrný věk dlužníka v České republice
postupně rostl z 12,3 roku v roce 2017 na
13,3 roku v roce 2021 a následně mírně
poklesl na 13,2 roku v roce 2022.

Průměrný věk dlužníka na Slovensku se
zvýšil z 12,8 roku v roce 2017 až na 14,6
roku v roce 2020 a následně významně
poklesl na 13,5 roku v roce 2022.

Průměrný rozdíl mezi věkem dlužníka v ČR
a v SR je 0,8 roku (necelých 10 měsíců) v
období od roku 2017 do roku 2022. Na
snižování průměrného věku dlužníků
mohla mít vliv změna struktury dlužníků v
letech 2021 a 2022, kteří skončili v úpadku
například z důvodu omezení ekonomiky
kvůli covidu-19.
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Podíl dlužnických návrhů na konkurzní řízení v SR postupně klesl z 55 % v roce 2017 na 48 % v roce 2022 a byl tak nejnižší za
posledních šest let. Přehled podle typu navrhovatele je zobrazen v následujícím grafu:

Podíl dlužnických návrhů na konkurzní
řízení v SR byl nejnižší od roku 2017. Jeho
hodnota klesla z 55 % v roce 2017 na 48 %
v roce 2022.

Nejvýznamnější nárůst věřitelských
návrhů na konkurzní řízení v SR byl ze
strany státních institucí, a to zejména
daňových úřadů. Jeho hodnota narostla
ze 17 % v roce 2017 na 29 % v roce 2022.

Rok 2020 byl výjimkou v růstu návrhů na
konkurzní řízení ze strany daňových
úřadů, a to z důvodů státní podpory
a ekonomických opatření v průběhu boje
s covidem-19 v tomto roce.
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Počet insolvenčních řízení v ČR, ve kterých byl jmenován insolvenční správce se zvláštním povolením, se za poslední tři roky 
navýšil ze 151 řízení v roce 2020 na 202 řízení v roce 2022. 

Počet insolvenčních řízení v ČR, ve
kterých byl jmenován insolvenční
správce se zvláštním povolením, se za
poslední tři roky navýšil o 9 % ze 151
řízení v roce 2020 na 202 řízení v roce
2022.

Mezi řízení byla vícenásobně započítána také řízení, kde došlo k změně zvláštních správců, případně ve kterých působili jako oddělení správci.

Insolvenční správce se zvláštním
povolením vykonává svou činnost
zejména u velkých podniků, u kterých je
čistý obrat vyšší než 50 mil. Kč nebo
počet zaměstnanců vyšší než 50, a u
finančních institucí a při reorganizacích.
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Počet společností v konkurzu v ČR se snížil ze 732 v roce 2021 na 700 v roce 2022, ale jejich základní kapitál se zdvojnásobil 
z 3,1 mld. Kč na 6,3 mld. Kč.

Pojem „řízení po úpadku“ je v textu používán souhrnně pro česká insolvenční řízení, u nichž došlo k prohlášení konkurzu či 
povolení restrukturalizace. 
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Počet společností v konkurzu a jejich základní kapitál Počet společností v reorganizaci a jejich základní kapitál
I když se počet společností v konkurzu v ČR
v roce 2022 snížil na 700, jejich základní
kapitál se zdvojnásobil z 3,1 mld. Kč na
6,3 mld. Kč.

Této rekordní hodnoty základního kapitálu
dlužníků v roce 2022 bylo dosaženo
zejména několika úpadky významných
společností – Sberbank CZ, a.s. (ZK 2,81
mld. Kč), INEKON GROUP, a.s. (ZK 449,5
mil. Kč), D2G a.s. (ZK 324 mil. Kč) nebo AŽU
ASSET, a.s. (ZK 302 mil. Kč).

Počet dlužníků v reorganizaci v ČR v roce
2022 narostl na 23, jejich základní kapitál
dosáhl 0,6 mld. Kč. Mezi nejvýznamnější
dlužníky v reorganizaci z hlediska výše
základního kapitálu patřily AZ-TECHNIKA
a.s., ALPEX real a.s. a MICo, spol. s r.o.
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Počet emitentů podnikových dluhopisů v úpadku podle roku zahájení insolvenčního řízení
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Počet zahájených insolvenčních řízení s emitenty podnikových dluhopisů v ČR prudce roste od roku 2018. V roce 2022 skončilo 
v úpadku 22 emitentů dluhopisů, což je nejvyšší hodnota od roku 2013, kdy začal strmý nárůst emisí podnikových dluhopisů.

V roce 2022 skončilo v úpadku 22
emitentů podnikových dluhopisů v ČR.
Z celkového počtu 723 dlužníků
v konkurzu, nebo s povolenou
reorganizací, v roce 2022, tak emitenti
podnikových dluhopisů představovali 3 %
všech dlužníků.

Z veřejně dostupných zdrojů se podařilo
dohledat 1 526 emisí podnikových
dluhopisů v ČR v souhrnné výši
399,4 mld. Kč, které byly emitovány 594
emitenty v období od ledna 2013 do srpna
2022.

Počet emitentů v úpadku v roce 2022 (22
emitentů) vzrostl o 37,5 % oproti roku
2021 (16 emitentů).
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Přehled emitentů korporátních dluhopisů v ČR v roce 2022, kteří skončili v úpadku:

Číslo IČO Název Číslo IČO Název

1 04281152 BGQ Czech, a.s. 12 24166855 NAFIGATE Corporation, a.s.

2 04353200 Incore Investment s.r.o. 13 24200379 IVORY Energy, a.s.

3 04424115 CEPO Green3, SE 14 24742635 NFA Holding, a.s., v likvidaci

4 04567536 Manta Commodities SE 15 24749478 IMAGE CARE s.r.o.

5 05982961 SENSE Vital Air, s.r.o. 16 25015907 Hakus a.s.

6 06850707 Concord Financial Holding a.s. 17 26908816 Český průmyslový holding a.s.

7 07354878 European Battery Alliance a.s. 18 27599400 MIRELINA COMPANY s.r.o.

8 07355025 České Lithium a.s. 19 27839567 ABC Služby s.r.o.

9 08619620 HELSKE SUSTAINED HPC a.s. 20 27943046 Pozitive Energy, a.s.

10 09930914 EWE JEWELRY s.r.o. 21 28193261 OH Investments Holding a.s.

11 10899022 Futra technologies s.r.o. 22 28238664 EURO DEVELOPMENT GROUP s.r.o.



Surveilligence je specializovaná forenzní agentura

zaměřená na vyšetřování sofistikované finanční

kriminality páchané managementem a zaměstnanci

v segmentu privátních společností. Surveilligence je

jediná společnost svého druhu v České a Slovenské

republice, jež se specializuje výhradně na vyšetřování

a prevenci závažných manažerských podvodů a tzv.

kriminalitu bílých límečků.

Jsme forenzní specialisté s desítkami let zkušeností

v oblasti vyšetřování finanční kriminality. Jsme členy

respektovaných organizací Association of Certified Fraud

Examiners (Asociace certifikovaných vyšetřovatelů

podvodů), INSOL Europe, Council of International
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Surveilligence, s.r.o.
Opletalova 55, 110 00 Praha 1 –
Nové Město
IČO: 28253418
IČ DPH: CZ28253418

www.surveilligence.com

Naše služby:

• Forenzní vyšetřování

• Forenzní podpora během insolvenčního řízení

• Prověřování firem a jednotlivců

• Zajišťování a analýza elektronických důkazů

• Vizualizace podnikových dat

• Forenzní due diligence v M&A

• Podpora advokátních kanceláří ve sporech



Informace uvedené v této zprávě jsou založeny 
výhradně na výsledcích vyhledávání veřejných 
informací, které jsme učinili v on-line zdrojích 
dostupných v České a Slovenské republice. 
Předpokládali jsme, že tato data a informace jsou 
přesné, správné a pravdivé a nejsou zavádějící. 
Nebyli jsme povinni ověřit a ani jsme neověřovali 
platnost, pravost a integritu těchto dat. 

Přestože jsme se pokusili získat co nejaktuálnější 
a nejúplnější informace, nemáme možnost ani 
prostředky pro testování přesnosti, úplnosti 
a pravdivosti informací získaných z veřejných 
zdrojů. Zdroje informací, které používáme, mohou 
samy čerpat nebo využívat zprostředkované 
informace, a nemusejí být proto aktuální 
a mohou samy spoléhat na informace třetích 
stran. Neneseme proto žádnou odpovědnost 
a neručíme za přesnost a úplnost žádné 
z informací z veřejných zdrojů. 

Informace uvedené v této zprávě byly 
shromážděny na základě prohledávání on-line 
veřejných zdrojů dostupných v České a Slovenské 
republice. Přestože informace získané z těchto 
zdrojů bývají považovány za pravdivé, nemůžeme 
garantovat jejich věrohodnost. 

Neneseme proto žádnou odpovědnost za 
pravdivost a úplnost informací získaných z těchto 
zdrojů. Přestože informace získané z těchto zdrojů 
bývají všeobecně považovány za přesné, 
nemůžeme garantovat jejich důvěryhodnost. 
Taktéž nemůžeme ovlivnit periodicitu, s jakou 
poskytovatelé údajů aktualizují své záznamy, 
a proto si uvědomujeme omezenou aktuálnost 
a důvěryhodnost těchto informací.

Informace jsou získávány z mnoha databází, 
evidenčních systémů a dalších zdrojů, nad kterými 
nemáme žádnou kontrolu. Jedná se tak 
o potenciálně nespolehlivé a nepřesné 
elektronické zdroje. V těchto případech 
nemůžeme absolutně ručit za přesnost, úplnost, 
aktuálnost nebo dostupnost uvedených záznamů 
ani za vhodnost jednotlivých informací pro 
uživatele těchto záznamů a údajů.

Údaje v této zprávě jsou poskytovány s vědomím 
toho, že uživatel se na ně nebude spoléhat jako 
na jediný možný zdroj informací pro své 
rozhodování nebo pro zaujetí stanoviska k dalším 
záležitostem. Tam, kde je to nevyhnutelné, by měl 
uživatel zvážit potvrzení informací z této zprávy 
i z dalších dostupných zdrojů.

Zdroje dat:

Česká republika:
Insolvenční rejstřík: https://isir.justice.cz
Administrativní registr ekonomických subjektů: 
http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/

Slovensko:
Register úpadcov: https://ru.justice.sk
Register účtovných závierok: 
http://www.registeruz.sk
Obchodný register: http://www.orsr.sk/

Obrázek na titulní stránce byl použit z databáze 
Freepik.com.
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