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CRIF: Ženy v Česku vlastní 148 tisíc společností 
80 tisíc společností je ve výlučném vlastnictví žen, 68 tisíc 

vlastní ženy spolu s muži 
 
Praha 5. května 2021 – Podnikání v České republice je stále z větší části mužskou 
záležitostí. Ženy vlastní nebo spoluvlastní přibližně třetinu společností, zbylé dvě třetiny 

jsou ve výlučném vlastnictví mužů. Z 461 tisíc společností, u kterých je vlastníkem 
fyzická osoba, jich 313 tisíc patří mužům, 80 tisíc ženám a 68 tisíc je ve společném 
vlastnictví mužů a žen. Podíl společností ve vlastnictví žen se v posledních několika 
letech mírně zvýšil. Na jedné straně roste zastoupení společností ve výlučném vlastnctví 

žen, na druhé straně se snižuje počet společností vlastněných společně muži i ženami. 
Vyplývá to z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz, kterou provedla společnost 
CRIF. 

„Během uplynulých dvou let se počet společností vlastněných pouze ženami zvýšil o 7 tisíc, tedy o 
desetinu. Počet mužských spoleností se zvýšil o 13,5 tisíce, zatímco počet firem ve  společném 
vlastnictví se potom snížil o 2 tisíce,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech 
Credit Bureau. 

Zastoupení „ženských“ společností je nejvyšší v oblasti zdravotní a sociální péče a ostatních 
činnostech, kam se řadí i poskytování osobních služeb, nejnižší v informačních a komunikačních 
činnostech a ve stavebnictví. Ze společností podnikajících v oblasti zdravotní a sociální péče vlastní 

44 % výlučně ženy, 21 % je ve smíšeném vlastnictví a 35 % patří mužům. Naopak v informačních 
a komunikačních činnostech patří pouze ženám 10 % společností a dalších 12 % vlastní ženy spolu 
s muži. „Toto srovnání ukazuje, že při výběru oboru podnikání hrají určitou roli i genderové rozdíly. 
I když jde o zjednodušený pohled, můžeme říci, že ženy častěji než muži spojují své podnikání 
s péčí o druhé,“ dodává Věra Kameníčková.  

Mezi jednotlivými kraji potom žádné výrazné rozdíly nepanují. Ženy výlučně vlastní s drobnými 

odchylkmi 17 % společností a okolo 15 % jich je ve společném vlastnictví žen a mužů. Výjimkou je 
Karlovarský kraj, kde je ve společném vlastnictví žen a mužů 23 % firem. 

Společnosti vlastněné ženami mají častěji pouze jednoho majitele 

Společnosti, které plně kontrolují ženy, mají mnohem častěji než u společností pod kontrolou mužů 
jednoho majitele. Jde o 87 % firem vlastněných ženami, zatímco u společností ve výlučném 
vlastnictví mužů má jednoho majitele jen 71 %. U mužů zůstal podíl společností s jedním 
majitelem stejný jako před dvěma lety, u žen došlo k výraznější individualizaci. Ještě v roce 2019 

mělo jednoho majitele 82 % společností ve výlučném vlastnictví žen, zatímco dva a více majitelů 
mělo 18 % společností. 

Společnosti ve vlastnictví mužů jsou o něco rizikovější 

Z analýzy také vyplynulo, že společnosti ve vlastnictví žen jsou méně rizikové než ty, které vlastní 
muži. „V rámci srovnání jsme se podívali na semafor aplikace CRIBIS, který na základě desítek 

finančních i nefinančních dat hodnotí potenciální rizikovost společností. I když jsou rozdíly  
minimální, o něco lépe vycházejí ze srovnání společnosti vlastněné ženami,“ říká Věra 

Kameníčková. 70 % výhradně ženských společností je v zeleném pásmu, což znamená, že u nich 
není evidována žádná varovná informace. U společností ve výlučném vlastnictví mužů jde o 67 %. 
Naopak v červeném pásmu, které značí závažné varovné informace jako likvidace, konkurs apod., 
je 9 % čistě ženami vlastněných firem a 11 % těch výhradně mužských. 

Zatímco mezi společnostmi vlastněnými pouze ženami, jich 61 % funguje maximálně 10 let, u 
společností vlastněných výhradně muži jde o 52 % společností. Firmy, které vlastní výlučně ženy, 

jsou tak obecně mladší než mužské společnosti. 

http://www.informaceofirmach.cz/
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Graf 1: Podíl obchodních společností s čistě mužským/ženským/smíšeným vlastnictvím 

 

Zdroj: CRIF 

 

Graf 2: Čistě mužská/ženská vlastnická struktura obchodních společností podle počtu osob ve 
vedení 

  

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.  
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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 
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