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Statistika živností a jejich poskytovatelů – vlastní zpracování (data za 1. čtvrtletí 2021) 

 

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

V 1. čtvrtletí roku 2021 živnostenské úřady zaznamenaly „přirozený přírůstek podnikatelů“ o 14 785 osob oproti minulému sledovanému 

období. Od minulého čtvrtletí přibylo 24 844 nových podnikatelů v režimu živnostenského zákona, přičemž 10 059 osob se rozhodlo svou 
živnost ukončit. 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 hlavním městě Praze je druhý nejvyšší podíl 
podnikatelů, kteří svou činnost vykonávají 

podle živnostenského zákona (ŽZ), na území 

prvního pražského obvodu. 
 

V počtu evidovaných sídel právnických osob 

je centrální pražský obvod suverénně první, 
neboť se zde nachází nejvíce sídel v celém 

hlavním městě 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“). 

 
 

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 565 762 

z toho sídlem v Praze 4                  61 097   

z toho sídlem v Praze 1                             47 928 

z toho sídlem v Praze 10                46 162 

z toho fyzických osob se sídlem na území hl. města 210 548 

z toho sídlem v Praze 4                  39 966             

 

z toho sídlem v Praze 10                           30 661 

z toho sídlem v Praze 6                  30 426      

z toho právnických osob se sídlem na území hl. města 355 214 

z toho sídlem v Praze 1                  36 751                 

 

z toho sídlem v Praze 4                             21 131      

z toho sídlem v Praze 2                 19 850   

Počet platných živností na území hl. města 790 907 

z toho živností v Praze 4               85 913                   

 

z toho živností v Praze 1                           67 616            

z toho živností v Praze 10             64 782        

 

Tabulka č. 3 
 

 

 
 

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 v rámci 

celého státu.  

 

Základní živnostenský katastr za územně správní obvod Praha 1 

Počet podnikatelů v režimu ŽZ 47 928 

z toho 11 177 fyzických osob                                          

z toho 36 751 právnických osob                                    

Počet platných živností 67 616 

z toho 6 285 živností koncesovaných   

z toho 5 500 živností vázaných  

z toho 8 780 živností řemeslných  

z toho 47 051 živností volných  

Počet evidovaných živnostenských provozoven k 4. květnu 2021  12 705 

Územní okresy ČR s nejvyšším počtem evidovaných podnikatelů 

Počet podnikatelů v režimu ŽZ na území ČR 2 596 465 

z toho fyzických osob  2 085 987 

z toho sídlem v okr. Brno – město                     85 881                  

 

z toho sídlem v okr. Ostrava – město                52 628 

z toho sídlem v okr. Olomouc                           43 770                

z toho sídlem v okr. Praha – východ                43 596            

z toho právnických osob 510 478 

z toho sídlem v okr. Brno                                 39 130                    

 

z toho sídlem v Praze 1                                    36 751             

z toho sídlem v Praze 4                                    21 131         

z toho sídlem v Praze 2                                    19 850              

Počet platných živností na území ČR 3 952 669 

https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/zivnostenske-urady-kraj-praha-4864.html
https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/zivnostenske-urady-kraj-praha-4864.html
https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/zivnostenske-urady-kraj-praha-4864.html
https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/zivnostenske-urady-kraj-praha-4864.html

