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H l a v n í   m ě s t o   P r a h a 

 

Na území hlavního města Prahy bylo k 30. červnu 2018 evidováno celkem 528 778 poskytovatelů služeb 

v režimu ŽZ. Z toho 336 406 tvoří fyzické osoby a 192 372 tvoří právnické osoby. Tyto osoby jsou zároveň 

držiteli celkem 726 875 platných živnostenských oprávnění. Nejvíce společností (30 924) sídlí na území prvního 

pražského obvodu. V rámci České republiky jde o druhý nejvyšší (po statutárním městě Brně) počet 

registrovaných sídel. Nejvíce fyzických osob eviduje čtvrtý pražský obvod. Praha 4 má celkově také nejvíce 

podnikatelů. Živnostenskou správu v Praze zabezpečuje 22 obecních živnostenských úřadů (zde vyřídíte 

veškerou agendu). Živnostenský odbor Magistrátu hl. města Prahy plní funkci krajského živnostenského úřadu.  

 

Vydávání sestav o podnikatelích z veřejné části živnostenského rejstříku (např. podle předmětu podnikání, ulice) 

je zpoplatněno částkou 5 Kč za každý subjekt. Sestavu vydá příslušný živnostenský úřad.  

 

Tabulka č. 6: Celkový počet podnikatelů na území hlavního města Prahy 

Počet podnikatelů 

 Počet 

Právnické osoby (společnosti) 192 372 

Fyzické osoby (živnostníci) 336 406 

Celkem podnikatelů v režimu ŽŽ 528 778 

 

Tabulka č. 7: Počet společností dle četnosti sídel v daném obvodu 

Počet společností v top obvodech 

Správní obvod hlavního města Prahy Počet  

P r a h a   1 30 924 

P r a h a   4 19 688 

P r a h a   2 18 263 

 

Tabulka č. 8: Počet živnostníků dle četnosti sídel v daném obvodu 

Počet živnostníků v top obvodech 

Správní obvod hlavního města Prahy Počet  

P r a h a  4 38 052 

P r a h a  6 29 218 

  P r a h a  10 28 221 

 

Tabulka č. 9: Celkový počet vydaných a platných živnostenských oprávnění na území hlavního města Prahy 

Platné a vydané živnosti 

Druh živnosti  Počet 

Řemeslné živnosti 119 931 

Vázané živnosti 66 040 

Koncesované živnosti 50 140 

Volná živnost 490 764 

Celkem vydaných živností 726 875 

 

Tabulka č. 10: Živnosti dle jejich nejčetnějšího výskytu  

Nejčetnější živnosti v Praze  

Činnost (neformální název) Počet 

Činnosti, které se považují za volnou živnost 490 764 

Hostinská činnost 34 759 

Silniční motorová doprava 22 644 

Prodej lihovin  20 050 

Účetní činnosti, vedení účetnictví a daňové evidence 17 893 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-455#f6111913

