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Statistika živností a jejich poskytovatelů (data za 4. čtvrtletí 2019) 

 

 

Živnostenské úřady evidují nejvíce podnikatelů od roku 1992, kdy vstoupil v účinnost novodobý živnostenský zákon (ŽZ). 

Níže uvádíme vybraná statistická data se zřetelem na územně správní obvod Praha 1 (tabulka č. 1). Data poskytl Živnostenský 

úřad České republiky.  

 

Tabulka č. 1 

V rámci hlavního města má Praha 1 

celkově druhý nejvyšší podíl podnikatelů, 

kteří svou činnost vykonávají podle ŽZ.  

 

V počtu evidovaných sídel právnických 

osob je Praha 1 první, neboť se zde 

nachází nejvíce sídel v celé Praze 

(tabulka č. 2).  

 

Údaje za hlavní město Prahu se vykazují 

zvlášť, a to za každý správní obvod 1 až 

22 (tabulka č. 2).  

 

 

Tabulka č. 2 

Územně správní obvody hlavního města Prahy s nejvyšším počtem evidovaných podnikatelů 

Počet podnikatelů v režimu ŽZ se sídlem na území hl. města 550 152 

z toho sídlem v Praze 4                                                           60 032     

z toho sídlem v Praze 1                                                           45 024 

z toho sídlem v Praze 10                                                         43 773 

z toho fyzických osob se sídlem na území hl. města 346 504 

z toho sídlem v Praze 4                                                           39 344 

 

z toho sídlem v Praze 6                                                           30 014 

z toho sídlem v Praze 10                                                         29 039 

z toho právnických osob se sídlem na území hl. města 203 648 

z toho sídlem v Praze 1                                                           34 292 

 

z toho sídlem v Praze 4                                                           20 039 

z toho sídlem v Praze 2                                                           19 469 

Počet platných živností na území hl. města 761 255 

z toho živností v Praze 4                                                         83 654 

 

z toho živností v Praze 1                                                         62 789 

z toho živností v Praze 10                                                       60 898 

 

Tabulka č. 3 

 

 

Z celostátního hlediska má Praha 1 pátý 

nejvyšší počet podnikatelů, kteří svou 

činnost vykonávají podle ŽZ.  

 

V počtu evidovaných sídel právnických 

osob je Praha 1 druhá v rámci celého 

státu. (tabulka č. 3).  

 

Údaje za hlavní město Prahu se vykazují 

zvlášť, a to za každý správní obvod 1 až 

22 (tabulka č. 2). V celkovém součtu pak 

platí, že v hlavním městě podniká nejvíce 

podnikatelů.  

 

 

Základní živnostenský katastr za územně správní obvod Praha 1 

Počet podnikatelů v režimu ŽZ 45 024 

z toho fyzických osob                                        10 732  

z toho právnických osob                                   34 292 

Počet platných živností 62 789 

z toho živností koncesovaných                            5 672    

z toho živností vázaných                                     4 759 

z toho živností řemeslných                                  8 222 

z toho živností volných                                      44 136 

Počet oznámených živnostenských provozoven  12 241 

Územní obvody ČR s nejvyšším počtem evidovaných podnikatelů 

Počet podnikatelů v režimu ŽZ na území ČR 2 545 149 

z toho fyzických osob  2 051 614 

z toho sídlem v Brně                          84 786  

 

z toho sídlem v Ostravě                     59 887 

z toho sídlem v Praze 4                     39 344 

z toho sídlem v Plzni                         38 261    

z toho právnických osob  493 535 

z toho sídlem v Brně                          39 597 

 

z toho sídlem v Praze 1                     34 292 

z toho sídlem v Praze 4                     20 688 

z toho sídlem v Praze 2                     19 469 

Počet platných živností na území ČR 3 821 792 
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