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CRIF: Českému podnikání i nadále dominují muži. 

Ženy vlastní pouze 18 procent firem 

Největší podíl firem vlastněných výhradně ženami je v Praze 

a v oboru profesních a vědeckých činností 
 
Praha, 12. prosince 2022 – Podnikání v České republice je stále doménou mužů. Z 
celkového počtu 480 964 firem je 328 395 vlastněno výhradně muži a pouze 85 582 

výhradně ženami. Podniků, kde se muži a ženy o vlastnictví dělí, je celkem 66 987. Podíl 
firem vlastněných ženami se od období před pandemií mírně zvýšil. Podíl firem vlastněných 
muži i ženami naopak mírně klesl. Vyplývá to z analýzy dat portálu 
www.informaceofirmach.cz, kterou provedla společnost CRIF– Czech Credit Bureau. 

Ačkoliv se počet firem, které jsou vlastněny ženami zvýšil od roku 2019 o 13 285, jejich podíl stoupl 
jen mírně z 16 % na 18 %. Počet firem vlastněných muži pak za stejné období stoupl o 28 514, 
nicméně jejich podíl zůstal beze změny na 68 %. Co se týče firem, které vlastní zároveň muži i ženy, 

jejich počet se od roku 2019 snížil o 2 366. Zároveň z 16 % na 14 % poklesl jejich podíl. 

Nejvíce se na podnikání podílejí ženy v Praze, a to konkrétně 19 %. Nejméně naopak na Pardubicku 
a na Vysočině, kde podíl firem vlastněných pouze ženami dosahuje 15 %. 

Firmy vlastněné ženami jsou menší a novější 

Z analýzy dále vyplynulo, že větší podíl firem vlastněných ženami má pouze 1 vlastníka. „Zatímco 
88 % firem vlastněných ženami má pouze jednoho vlastníka, v případě firem vlastněných muži je to 

72 %, což poukazuje na skutečnost, že muži častěji podnikají s partnerem než ženy. Zároveň při 
pohledu na počet zaměstnanců můžeme pozorovat, že firmy vlastněné ženami jsou menší. Celkem 
85 % firem vlastněných ženami má do 5 zaměstnanců, v případě firem vlastněných muži je to 77 
%,“ dodala Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF. 

Při pohledu na stáří firem pak můžeme pozorovat, že z celkového počtu firem vlastněných ženami, 
je 37 % na trhu maximálně 5 let, v případě firem vlastněných muži je to 32 %. Naopak, co se týče 

firem, které jsou na trhu 21 a více let, tak v případě firem vlastněných ženami činí jejich podíl 15 % 

a v případě firem vlastněných muži 22 %. 

Firmy vlastněné ženami jsou zdravější 

Zajímavostí je, že společnosti, které jsou ve vlastnictví žen, jsou méně rizikové než ty, které vlastní 
muži. „V rámci srovnání jsme se podívali také na semafor aplikace CRIBIS, který na základě desítek 
finančních i nefinančních dat hodnotí potenciální rizikovost společností. A ačkoliv jsou rozdíly mezi 
rizikovostí firem vlastněných ženami a muži minimální, čísla hovoří ve prospěch žen. Zatímco totiž 
71 % firem, které vlastní ženy, spadá v rámci semaforu do zelené, tedy bezrizikové kategorie, 

v případě firem vlastněných muži je to 69 %. Naopak pouze 8 % firem vlastněných ženami je 
v červené – rizikové kategorii, zatímco v případě firem vlastněných muži, je to 11 %,“ upřesnila Věra 
Kameníčková. 

Nejvíce žen i mužů podniká v obchodě 

Nejvíce firem, bez ohledu na to, zda jsou vlastněny ženami, či muži, působí v odvětví obchodu (24 
% z celkového počtu firem vlastněných ženami a 26 % z celkového počtu firem vlastněných muži). 

Na druhé příčce je odvětví profesních a vědeckých činností (17 % z celkového počtu firem 

vlastněných ženami a 14 % z celkového počtu firem vlastněných muži). Odvětví profesních a 
vědeckých činností je také odvětvím, kde je největší podíl firem, které vlastní ženy. Konkrétně se 
jedná o 21 %. Na druhém místě s 18 % je právě odvětví nakládání s nemovitostmi a také stravování 
a ubytování. Naopak nejmenší zastoupení ženských firem je ve stavebnictví (11 %).  
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Graf 1: Podíl obchodních společností s čistě mužským/ženským/smíšeným vlastnictvím v roce 2022 

 

Zdroj: CRIF 

Graf 2: Čistě mužská/ženská vlastnická struktura obchodních společností podle počtu vlastníků 

 

Zdroj: CRIF 
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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 
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