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CRIF: Za první půlrok přibylo v Česku přes 14 tisíc
živnostníků. Nejvíce za posledních šest let
Praha, 28. července 2022 – Během prvních šesti měsíců tohoto roku zahájilo svou
podnikatelskou činnost 38 697 živnostníků a ukončilo ji 24 687 živnostníků. Celkem tedy
přibylo 14 010 podnikatelů, což je nejvíce za stejné období od roku 2017. Největší
přírůstek byl v Praze a v oblasti informačních a komunikačních činností. Vyplývá to z
analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz, kterou provedla společnost CRIF - Czech
Credit Bureau.
„První pololetí tohoto roku bylo nejsilnějším za posledních šest let, co se týče přírůstku podnikatelů.
Přibylo jich přes 14 tisíc, což je o 25 % více než vloni, kdy jich přibylo 11 196. Toto číslo koneckonců
nemusí být až tolik překvapivé, vezmeme-li v potaz stávající situaci, kdy je v ekonomice nadmíra
volných peněz. To je ve finále příležitost také pro vznik nového podnikání,“ uvedla analytička
společnosti CRIF Věra Kameníčková s tím, že pokud ale bude ekonomika zpomalovat, mohlo by
zpomalovat také tempo, s jakým se počet živnostníků zvyšuje.
Při pohledu na poměr vzniklých a zaniklých živnostníků připadlo letos za první půlrok 16 nových
živnostníků na 10 ukončených, zatímco v roce 2021 a 2020 to bylo jen 15. Co se přerušených činnosti
živnostníků týče, těch bylo za letošní leden až červen celkem 53 779, což je nejvíce od roku 2018.
V červnu začalo podnikat celkem 6 624 fyzických osob, což je o 21 méně než v květnu. Na druhou
stranu své podnikání ukončilo pouze 3 346 živnostníků, což je nejméně od září loňského roku, kdy
to bylo 2 928.
Nejvíce nových podnikatelů je v Praze a v informačních a komunikačních činnostech
Počet podnikatelů se v prvním pololetí zvýšil ve všech krajích s výjimkou Libereckého, ve kterém
připadlo na 10 zaniklých podnikatelů jen 6 nových. Naopak krajem, ve kterém se novým živnostem
dařilo nejvíce, byla Praha. Zde připadlo 21 nových živností na 10 ukončených. Druhou příčku pak
obsadily s 18 novými živnostmi na 10 ukončených hned tři kraje: Středočeský, Zlínský a Vysočina.
Při pohledu na sektorové rozdělení můžeme pozorovat nejvyšší přírůstky podnikatelů v oblasti
informačních a komunikačních činností, kde vzniklo 36 nových živností na 10 zaniklých. Dařilo se ale
také dopravě a skladování a administrativním činnostem, kde připadlo 25 nových živnostníků na 10
zaniklých.
Naopak ve třech významných odvětvích se počet živnostníků v prvním pololetí letošního roku snížil,
nejrychleji v odvětví obchod, kde na 10 zaniklých připadlo pouze 5 nových. Mírnější pokles byl
v odvětví ubytování a stravování a rovněž v nakládání s nemovitostmi – v obou shodně 9 nových
živnostníků na 10 zaniklých.
„Skutečnost, že přibylo nejvíce nových živností v Praze a zároveň v informačních a komunikačních
činnostech je poměrně logická kauzalita, jelikož právě Praha, jako hlavní město, nabízí snazší
navazování kontaktů, které podnikatelé v digitálních službách potřebují rozvíjet,“ dodala Věra
Kameníčková.
Podnikatelek přibylo více než podnikatelů
Na počtu vzniklých živnostníků se ženy podílely 39 % a muži 61 %. Na počtu zaniklých pak ženy
pouze z 37 % a muži z 63 %, tudíž za první půlrok rostl počet podnikatelek rychleji než počet
podnikatelů. Konkrétně 16 nových podnikatelek a 15 podnikatelů na 10 zaniklých. V meziročním
srovnání si ale ženy, u kterých vloni připadalo 18 nových živností na 10 zaniklých, pohoršily a muži
naopak polepšili (u nich bylo 14 nových živností na 10 zaniklých v prvním pololetí 2021).
Ze všech podnikatelů, kteří v prvním půlroce začali podnikat, jich byla polovina ve věku do 30 let.
Podíl mladých živnostníků je tak stejný jako vloni. Celkově pak 91 % (o procento více než vloni)
všech nových živnostníků byli lidé do 50 let. Naopak v kategorii zaniklých živností převažovaly starší
ročníky, tedy lidé ve věku 61 a více let, kteří se na veškerých zaniklých živnostech podíleli 54
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procenty, což je naopak o procento méně než vloni. Poměr vzniklých a zaniklých živnostníků byl díky
tomu u lidí do 30 let 127 ku 10 a u lidí nad 61 let pak 0,4 ku 10.

Graf 1: Čistý přírůstek živnostníků v prvních šesti měsících roku mezi lety 2017 až 2022
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Graf 2: Poměr vzniku a zániku živnostníků za první pololetí v letech 2017 až 2022

Poměr vzniku a zániku živnostníků za první
pololetí v letech 2017 - 2022
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
2017

2018

2019

2020

2021

2022

Zdroj: CRIF

Další informace poskytne:
Jakub Hynek, Madison Public Affairs, mob: 606 246 215, e-mail: hynek@madisonpa.cz

3z4

Graf 3: Poměr vzniku a zániku nových živností u žen a můžu – porovnání v letech 2022 a 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 splátkác h – 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,
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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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