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CRIF: V červnu přibylo v ČR nejvíce podnikatelů za
více než 8 let
Během prvního pololetí přibylo o třetinu více podnikatelů
než před rokem
Praha, 8. července 2020 – V červnu začalo v České republice podnikat 4 884 lidí a 1 652
jich své podnikatelské oprávnění naopak zrušilo. Celkem tak v červnu přibylo 3 232
podnikatelů, což je nejvyšší počet od ledna 2012. Důvodem je velmi nízký počet
ukončených živností. Zatímco počet nových podnikatelů se blíží hodnotám před jarním
uzavřením ekonomiky, počet ukončených živností byl v červnu druhý nejnižší od začátku
roku 2010. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF provedené z dat portálu
www.informaceofirmach.cz.
„Zatímco počet nových podnikatelů byl v červnu dokonce o něco vyšší než v červnu minulého roku,
počet ukončených živností byl přibližně třetinový. To dokládá i fakt, že za poslední tři měsíce
skončilo s podnikáním stejně lidí jako letos v lednu. Tak výrazný pokles počtu ukončených živností
je z větší části způsoben vládními opatřeními na podporu podnikatelů. Někteří lidé, kteří by za
normálních okolností své podnikání ukončili nebo přerušili, mohli využít nabídku plošné podpory
a své rozhodnutí přehodnotit nebo na čas odložit,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti
CRIF s tím, že pokles počtu ukončených živností koresponduje právě s oznámením vládní pomoci
pro podnikatele.
Během prvního pololetí přibylo 12 tisíc podnikatelů, o 3 tisíce více než o rok dříve
Zatímco v lednu a únoru skončily měsíčně s podnikáním více než 4 tisíce lidí, v březnu šlo
především kvůli omezení volného pohybu osob a uzavření úřadů o 3 tisíce podnikatelů. Od dubna,
kdy už byla jasná struktura vládní pomoci, se měsíční počet ukončených živností pohybuje výrazně
pod 2 tisíci. Celkově tak během prvního pololetí ukončilo své podnikatelské oprávnění 17 064 lidí,
o 7 373 (30 %) méně než v prvním pololetí roku 2019.
Počet nových podnikatelů se přitom meziročně snížil pouze o 12 % (4 064), když klesl na 29 402.
„Vývoj u počtu nových podnikatelských oprávnění byl trochu odlišný. Březnový propad byl vyšší než
u ukončených živností, ale v dubnu už došlo jenom k mírnému meziměsíčnímu poklesu a od května
počet nových živností opět výrazněji roste,“ říká Věra Kameníčková.
V České republice tak v letošním prvním pololetí přibylo 12 338 podnikatelů, o 3 309 (37 %) více
než v prvním pololetí roku 2019. Díky nižšímu počtu ukončených živností se také meziročně zvýšil
počet nových podnikatelů připadajících na ty, kteří svoje oprávnění zrušili. Zatímco loni připadlo
v prvním pololetí 14 nových podnikatelů na každých 10 se zrušenou živností, letos šlo o 17 nových
na 10 zaniklých.
Počet přerušených živností byl v červnu o pětinu nižší než loni, v prvním pololetí se
meziročně téměř nezměnil
V červnu přerušilo svoji živnost 4 958 podnikatelů, o 818 více než v květnu, ale zároveň o 1 198
méně než v červnu minulého roku. Během celého prvního pololetí přerušilo živnost 54 747
podnikatelů, o 659 více než loni. „Vývoj počtu přerušených živností probíhal s určitými rozdíly
podobně jako u těch ukončených. Hlavním rozdílem byl mírný nárůst přerušených živností během
března, kdy svoji živnost přerušila řada podnikatelů přímo zasažených vládním opatřeními proti
šíření nového typu koronaviru. S oznámením podoby vládní pomoci však došlo v dubnu
k výraznému propadu přerušených živností a tento stav trval až do června. Počet přerušených
živností tak byl ve druhém čtvrtletí výrazně nižší, než je obvyklé,“ vysvětluje Věra Kameníčková.
Dopady krize na podnikatele uvidíme až na konci roku
Přestože statistiky za první pololetí jsou z pohledu počtu nových podnikatelů a počtu ukončených
živností příznivé, celkový obrázek o dopadech jarních opatření na počet podnikatelů v České
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republice dostaneme pravděpodobně až na konci tohoto roku. „Současné statistiky jsou ovlivněny
státní pomocí podnikatelům a neodpovídají tak zcela ekonomické realitě. Ta se začne projevovat až
po skončení vládních opatření na podporu ekonomiky,“ upozorňuje Věra Kameníčková.
Graf 1: Počet lidí, kteří začali podnikat během 1. pololetí roku 2019 a 2020
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Zdroj: CRIF

Graf 2: Počet lidí, kteří ukončili svoji živnost během 1. pololetí roku 2019 a 2020
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Graf 3: Počet lidí, kteří přerušili svoji živnost během 1. pololetí roku 2019 a 2020
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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
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
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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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