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CRIF: Nejslabší první čtvrtletí za 12 let, živnost si
založilo 14 tisíc lidí, o desetinu méně než před rokem
Zároveň lidé přerušili 37 tisíc živností, nejvíce od roku 2017
Praha, 13. dubna 2021 – Během prvního čtvrtletí letošního roku si založilo v České
republice živnost 14 237 lidí, o 11 % méně než v prvním čtvrtletí roku 2020. Šlo
o nejslabší první čtvrtletí nejméně od roku 2010, tedy za posledních 12 let. Svoji živnost
zároveň přerušilo 37 171 lidí, o 4 % více než v minulém roce, a nejvíce od roku 2017. Na
druhé straně o více než polovinu klesl počet lidí, kteří svoji živnost ukončili. V prvním
čtvrtletí jich bylo podle aktuálních dat pouze 5 596. Stejně jako u nových živností tak byl
i počet těch ukončených nejnižší od roku 2010. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF
a dat portálu www.informaceofirmach.cz.
„Počet nových živností je určitým barometrem důvěry lidí v ekonomiku a její budoucí vývoj. Lidé
v prvním čtvrtletí letošního roku měli jen malou naději na brzké rozvolnění protiepidemických
opatření a zároveň vnímali, že stávající podnikatelé zažívají nejhorší období od začátku pandemie.
Řada z podnikatelů, kteří stále nemůžou nabízet své služby, už vyčerpala veškeré finanční rezervy
a banky jsou při poskytování úvěrů podnikatelům z postižených oborů velmi obezřetné. Někteří
podnikatelé tak udržují své podnikání nad vodou za cenu spotřebitelských úvěrů, případně pomocí
crowdfundingových kampaní. Za takové situace ochota lidí pouštět se do nového podnikání
přirozeně klesla,“ vysvětluje Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau
nízký počet nových živností.
Na druhé straně se snížil také počet lidí, kteří svoji živnost přerušili nebo ukončili. Zatímco
v prvním čtvrtletí loňského roku jich bylo 48 tisíc, letos šlo o necelých 43 tisíc lidí. Zároveň
pokračoval dosavadní trend v podobě změny postoje lidí k ukončování svých živností: „Pokud lidé
opouštějí své dosavadní podnikání, stále častěji volí přerušení své živnosti namísto jejího zrušení.
To jim v době ekonomické nejistoty umožňuje větší flexibilitu a možnost svoji živnost v případě
zlepšení situace obnovit,“ říká Věra Kameníčková.
Za nízkými čísly v prvním čtvrtletí stojí mimo jiné velmi slabý březen. Živnostenské oprávnění si
v březnu zařídilo pouze 3 772 lidí, o 1,6 tisíce méně než v únoru a o 72 méně než v březnu
loňského roku. Ten už byl přitom ovlivněný vyhlášením nouzového stavu a omezením podnikání.
Před rokem 2020 v březnu každoročně začínalo podnikat přes 5 tisíc lidí, tedy alespoň o čtvrtinu
více než letos a loni.
Také počet přerušených a ukončených živností byl letos v březnu nižší než o rok dříve. Svoji živnost
přerušilo 5 129 lidí, o 4 035 méně než před rokem. Zcela ji ukončilo 998 lidí, o 2 399 méně než
před rokem. „Především počet lidí s ukončenou živností není konečný, jejich počet se
v živnostenském rejstříku ustálí vždy zhruba s měsíčním zpožděním. Můžeme proto očekávat, že
zde za březen přibydou další stovky ukončených živností,“ říká Věra Kameníčková s tím, že celkový
počet těchto podnikatelů nakonec nemusí být výrazně nižší než v únoru, kdy živnost ukončilo
2,2 tisíce lidí. Oproti tomu počet přerušených živností zůstane nejen výrazně nižší než před rokem,
ale také výrazně nižší než v únoru, kdy živnost přerušilo přes 8 tisíc podnikatelů. „Takový pokles
počtu přerušených živností je poměrně překvapivý a zatím pro něj nemáme žádné vysvětlení,“
přiznává Věra Kameníčková.
Největší pokles nových živností zaznamenal obor vzdělávání a zdravotní a sociální péče
Nejvíce lidí začalo v prvním čtvrtletí tohoto roku podnikat ve zpracovatelském průmyslu (1 739), ve
stavebnictví (1 238) a profesních, vědeckých a technických činnostech (1 196). Nejvíce
podnikatelů, kteří svoji zcela zrušili, působilo v obchodu (1 387), ve stavebnictví (920) a ve
zpracovatelském průmyslu (752). Nejvíc přerušených živností zaznamenal také obchod (7 139),
stavebnictví (6 024) a zpracovatelský průmysl (4 996).
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Nejvíce lidí se do podnikání pustilo v Praze
V prvním čtvrtletí roku 2021 začalo podnikat nejvíce lidí v Praze (2 723), ve Středočeském (1 716)
a v Jihomoravském kraji (1 643). Naopak nejméně živností vzniklo v Karlovarském kraji (245),
v Libereckém kraji (505) a v Královehradeckém kraji (568). Největší meziroční pokles nových
podnikatelů zaznamenal Karlovarský kraj (-30 %), Ústecký kraj (-22 %) a Liberecký kraj (-21 %).
Nejmenší naopak Jihomoravský kraj (-9 %). Statistiky jsou částečně ovlivněny tím, že u 5 %
nových podnikatelů nebylo v letošním prvním čtvrtletí uvedeno místo podnikání.
Graf 1: Počet vzniklých, zaniklých a přerušených fyzických osob podnikatelů Q1 2017-2021
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Zdroj: CRIF

Graf 2: Počet nových podnikatelů v prvním čtvrtletí 2010-2021
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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
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

Další informace poskytne:
David Píta, Madison PA, mob: 775 854 371, e-mail: pita@madisonpa.cz

