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Statistika živností a jejich provozovatelů  (data za 2. čtvrtletí 2022) 

 

 

Ve 2. čtvrtletí roku 2022 živnostenské úřady zaznamenaly „přirozený přírůstek podnikatelů“ o 10 661 osob oproti minulému sledovanému 

období. Od minulého čtvrtletí přibylo 24 037 nových podnikatelů v režimu živnostenského zákona, přičemž 13 376 osob se rozhodlo svou 

živnost ukončit.  

 

P r a h a   1 
 
Na území prvního pražského obvodu bylo k 30. 6. 2022 evidováno celkem 50 787 podnikatelů v režimu živnostenského zákona. Tyto osoby 

mají celkem 71 846 platných živností, které obhospodařuje zdejší živnostenský úřad. Podrobnosti níže v tabulkách.  

 

Praha 1 má na svém území, které se rozkládá na ploše cca 5, 5 km2, koncentrováno nejvíce sídel právnických osob (společností s živností) 
v celé „velké“ Praze. Z celostátního hlediska je, co do počtu umístěných sídel společností, druhou nejexponovanější lokalitou (po okresu Brno-

město, který však zaujímá plochu cca 230 km2). 
 

H l a v n í   m ě s t o   P r a h a 
 
K 30. 6. 2022 bylo na území hlavního města Prahy evidováno celkem 582 657 podnikatelů v režimu živnostenského zákona. Z 

toho 364 574 tvoří podnikající fyzické osoby a 218 083 tvoří právnické osoby. Tyto osoby mají celkem 819 311 platných živnostenských 

oprávnění. 

 

Hlavní město Praha se pro účely živnostenské správy v I. stupni dělí na 22 správních obvodů 

Počet podnikatelů v režimu živnostenského zákona  582 657  

z toho v Praze 1 (50 787)                

Počet fyzických osob  364 574 

z toho v Praze 1  (11 799)             

Počet právnických osob  218 083 

z toho v Praze 1  (38 988)       

Počet platných živností  819 311 

z toho v Praze 1 (71 846)  

 

V rámci hlavního města má Praha 1 nejvyšší podíl evidovaných sídel právnických osob s živností. V počtu evidovaných sídel fyzických osob 

se na celkovém součtu podílí 11 799 osobami. Co do celkového počtu živnostenských podnikatelů zaujímá druhé nejvyšší číslo z celého 
hlavního města. Počet vydaných a obhospodařovaných živností je rovněž druhý nejpočetnější ve městě.  

 

Č e s k á   r e p u b l i k a 
 
Česká republika má nejvíce evidovaných živnostníků ve své historii. Z toho nejvíce držitelů živností evidují pražské živnostenské úřady. 

Z celostátního hlediska má Praha 1 šestý nejvyšší podíl počtu podnikatelů v zemi, kteří svou činnost vykonávají podle živnostenského zákona. 

V koncentraci evidovaných sídel právnických osob (společností) je Praha 1 s 38 988 sídly druhá za obvodem Brno – město, kde evidují 40 863 
sídel.  

 

Úřad městské části Prahy 1 mimo jiné zabezpečuje činnost obecního živnostenského úřadu  

Počet podnikatelů v režimu živnostenského zákona  50 787 

z toho je 11 799 sídel fyzických osob a                                         

         38 988 sídel právnických osob.                                    

Počet platných živností 71 846  

z toho je:   6 754 živností koncesovaných,  

6 020 živností vázaných, 

9 141 živností řemeslných a 

                                                                                      49 931 živností volných. 

 Česká republika se pro účely živnostenské správy v I. stupni dělí na 205 okresů + 22 správních obvodů hl. města Prahy  

Počet podnikatelů v režimu živnostenského zákona  2 648 906 

z toho 2 120 806 fyzických osob   

z toho 528 100 právnických osob 

Počet platných živností  4 066 410 
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