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Odbor živnostenský 
 

 

Zpracoval: Bc. Lukáš Balada, vedoucí oddělení Jednotné kontaktní místo 

Data poskytl Živnostenský úřad České republiky. Data jsou platná k 31. 12. 2020  

 

                                          

Statistika živností a jejich poskytovatelů – vlastní zpracování (data za 4. čtvrtletí 2020) 

 

 
Nadále platí, že počet podnikatelů, kteří jsou zároveň držiteli živnostenského oprávnění, je v novodobé historii České republiky nejvyšší.          

Ve třech níže uvedených tabulkách nabízíme základní informace o provozování živností v Praze 1, srovnání pražských obvodů s nejvyšší 

koncentrací podnikatelů a konečně také celostátní data.  
 

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).  
 

Upozornění: Údaje za hlavní město Prahu se 

vykazují jednotlivě za každý správní obvod 1 
až 22 (tabulka č. 2). Uvádíme pouze obvody 

s nejvyšší koncentrací podnikatelů („top 3 

obvody“). 
 

* Součet provozoven zřízených na různých 

adresách (pouze v Praze 1) osob podnikajících 
v režimu ŽZ. Suma nezohledňuje kategorii provozovaných živností v jednotlivých provozovnách. Filtračním kritériem bylo zvoleno tzv. 

identifikační číslo provozovny (IČP), které je přidělováno každé provozovně jedinečně.  

 
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 561 139 

z toho sídlem v Praze 4                                                      60 769       

z toho sídlem v Praze 1                                                      47 314   

z toho sídlem v Praze 10                                                    45 712   

z toho fyzických osob se sídlem na území hl. města 352 827 

z toho sídlem v Praze 4                                                     39 926 

 

z toho sídlem v Praze 10                                                   30 382   

z toho sídlem v Praze 6                                                     29 625 

z toho právnických osob se sídlem na území hl. města 208 312 

z toho sídlem v Praze 1                                                     36 226 

 

z toho sídlem v Praze 4                                                     20 843 

z toho sídlem v Praze 2                                                     19 608  

Počet platných živností na území hl. města 782 844 

z toho živností v Praze 4                                                   85 344           

 

z toho živností v Praze 1                                                   66 607           

z toho živností v Praze 10                                                 63 984       

 

Tabulka č. 3 

 
Ve 4. čtvrtletí roku 2020 živnostenské úřady 

meziročně zaznamenaly „přirozený přírůstek 

podnikatelů“ o 4 609 osob (tj. rozdíl mezi počtem 
nově evidovaných podnikatelů a počtem 

vymazaných podnikatelů). 

 

Z celostátního hlediska má Praha 1 devátý 

nejvyšší počet podnikatelů, kteří svou činnost 

vykonávají podle ŽZ.                      
V koncentraci evidovaných sídel společností 

zaujímá pomyslné druhé místo (tabulka č. 3).  

 
Upozornění: Údaje za hlavní město Prahu se 

vykazují jednotlivě za každý správní obvod 1 až 

22. V celkovém součtu pak platí, že v hlavním 
městě Praze podniká nejvíce podnikatelů. 

 

 
 

Základní živnostenský katastr za územně správní obvod Praha 1 

Počet podnikatelů v režimu ŽZ 47 314 

z toho fyzických osob                                        11 088  

z toho právnických osob                                   36 226 

Počet platných živností 66 607 

z toho živností koncesovaných                            6 181  

z toho živností vázaných                                     5 306 

z toho živností řemeslných                                  8 685 

z toho živností volných                                      46 435 

Počet evidovaných živnostenských provozoven  12 581* 

Územní okresy ČR s nejvyšším počtem evidovaných podnikatelů 

Počet podnikatelů v režimu ŽZ na území ČR 2 581 681 

z toho fyzických osob  2 076 010 

z toho sídlem v okr. Brno – město                     85 653                   

 

z toho sídlem v okr. Ostrava – město                52 407     

z toho sídlem v okr. Olomouc                           43 575                

z toho sídlem v okr. Praha – východ                43 169                

z toho právnických osob 505 670 

z toho sídlem v okr. Brno                                 38 756                     

 

z toho sídlem v Praze 1                                    36 226                 

z toho sídlem v Praze 4                                    20 843           

z toho sídlem v Praze 2                                    19 608               

Počet platných živností na území ČR 3 921 322 
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