MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Odbor živnostenský
Bc. Lukáš Balada

Počet podnikatelů je nejvyšší v historii
Celkový počet podnikatelů, kteří jsou zároveň držiteli živnostenského oprávnění, opakovaně dosahuje nejvyšších
hodnot od roku 1992, kdy v tehdejším Československu vstoupil v účinnost živnostenský zákon (ŽZ).
Městská část Praha 1
K 30. červnu 2018 bylo na území prvního pražského obvodu evidováno celkem 41 227 poskytovatelů služeb
v režimu ŽZ.
Z toho 10 303 tvoří fyzické osoby a 30 924 tvoří společnosti. Společností je na Praze 1 registrováno nejvíce
z celé Prahy a v rámci České republiky jde o druhý nejvyšší (po statutárním městě Brně) počet registrovaných
sídel. Zdejší podnikatelé jsou držiteli celkem 57 297 platných živnostenských oprávnění, které obhospodařuje
zdejší živnostenský úřad.
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. 1: Celkový počet podnikatelů s živností a sídlem na území správního obvodu Praha 1
Počet podnikatelů
Počet
Právnické osoby (společnosti)
30 924
Fyzické osoby (živnostníci)
10 303
41 227
Celkem podnikatelů v režimu ŽZ

Tabulka č. 2: Celkový počet živnostenských provozoven na území správního obvodu Praha 1(součet vlastních i
cizích podnikatelů)
Celkový počet živnostenských provozoven na území Prahy 1
Počet
Právnické osoby (společnosti)
10 251
Fyzické osoby (živnostníci)
3 789
14 040
Celkový počet živnostenských provozoven

Tabulka č. 3: Počet živnostenských provozoven na území správního obvodu Praha 1(vlastních podnikatelů)
Počet živnostenských provozoven podnikatelů se sídlem na Praze 1
Počet
Právnické osoby (společnosti)
5 239
Fyzické osoby (živnostníci)
806
6 045
Mezisoučet živnostenských provozoven

Tabulka č. 4: Počet živnostenských provozoven na území správního obvodu Praha 1(cizích podnikatelů)
Počet živnostenských provozoven podnikatelů se sídlem mimo Prahu 1
Počet
Právnické osoby (společnosti)
5 012
Fyzické osoby (živnostníci)
2 983
7 995
Mezisoučet živnostenských provozoven
Zdroj dat: Ministerstvo průmyslu a obchodu, vlastní zpracování: 8. 8. 2018
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Tabulka č. 5: Celkový počet jednotlivých živností na území správního obvodu Praha 1
Počet živností
Neformální název (zkrácený název)

Počet

Výroba, obchod a služby… živnost volná
Hostinská činnost

40 322

…prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

2 744

Silniční motorová doprava…

1 406

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

1 271
1 101

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

3 438

Projektová činnost ve výstavbě

607

Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů…

497

Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

354

Masérské, rekondiční a regenerační služby

344

Zámečnictví, nástrojářství

338

Zednictví

337

Opravy silničních vozidel
Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti

285

Truhlářství, podlahářství

247

Ostraha majetku a osob

238

Holičství, kadeřnictví
Kosmetické služby

228
217

Vodoinstalatérství, topenářství

192

Pedikúra, manikúra

165

Pekařství, cukrářství

148

Klempířství a oprava karoserií

128

Zlatnictví a klenotnictví

126

Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

115

Obráběčství
Malířství, lakýrnictví, natěračství

115

Provozování cestovní kanceláře

105

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

102

Služby soukromých detektivů
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

101
99

Oceňování majetku pro…

95

Nákup a prodej kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty

85

Pokrývačství, tesařství

83

Řeznictví a uzenářství

72

Provozování solárií

72

Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

68

Výroba nebezpečných chemických látek a směsí a prodej chemických látek...
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

62

Psychologické poradenství a diagnostika

56

Činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže

55

Provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách
Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel

54
53

…zbraně a střelivo…

49

Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

49

Péče o dítě do tří let věku v denním režimu

44

Zdroj dat: Ministerstvo průmyslu a obchodu, vlastní zpracování: 8. 8. 2018
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Provádění veřejných dražeb - dobrovolných, - nedobrovolných
Výkon zeměměřických činností

42

Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

37

Izolatérství

32

Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení
Oční optika

30
30

Pivovarnictví a sladovnictví

26

Zpracování kamene

25

Čištění a praní textilu a oděvů

23

Restaurování děl z oboru výtvarných umění…

22

Geologické práce

21

Kovářství, podkovářství

20

…výbušniny a munice, provádění trhacích prací…
…bezpečnostní materiál…

19

Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot

16

Hodinářství

14

Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce…
Provozování střelnic a výuka a výcvik ve střelbě se zbraní

14
12

Slévárenství, modelářství

12

Kominictví

12

Provozování autoškoly

12

Broušení a leptání skla

11

Výroba a opravy hudebních nástrojů

11

Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy

11

Vnitrozemská vodní doprava
Vedení spisovny

10

Galvanizérství, smaltérství

10

…pyrotechnické výrobky kategorie P2, T2 a F4 a provádění ohňostrojných prací

10

Mlékárenství
Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie…

9
8

Kamnářství

8

Zpracování gumárenských směsí

7

Provozování pohřební služby

4

Vodní záchranářská služba

4

Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu

3

Výroba a opravy sériově zhotovovaných protéz, trupových ortéz…

3

Pořádání kurzů k získání znalostí k výkonu ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace
Provozování krematoria

3

Mlynářství

2

Drezúra zvířat

2

Barvení a chemická úprava textilií
Zpracování kůží a kožešin

1
1

Aplikace, výroba a opravy ortopedické obuvi

1

Zpracování tabáku a výroba tabákových výrobků

1

Provádění pyrotechnického průzkumu

1

Provádění balzamace a konzervace

0

Průvodcovská činnost horská

0

Kontrolní testování profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků
Celkem

Zdroj dat: Ministerstvo průmyslu a obchodu, vlastní zpracování: 8. 8. 2018
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