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Od začátku roku skončilo s podnikáním 6 %
živnostnic a 5 % živnostníků
Podle průzkumu Podnikatelské platformy Helas, jejíž
součástí je Ocenění Českých Podnikatelek, však vidí většina
žen budoucnost svého podnikání pozitivně
Praha, 27. května 2020 – Během prvních čtyř měsíců tohoto roku ukončilo nebo přerušilo
podnikání téměř 22 tisíc žen a přes 35 tisíc mužů. S podnikáním tak skončilo 6 %
aktivních živnostnic a 5 % aktivních živnostníků. Vyplývá to z analýzy dat portálu
www.informaceofirmach.cz, kterou provedla společnost CRIF.
„Ženy tvoří přibližně 36 % všech živnostníků a podnikatelů. V řadě oborů však podniká podobný
počet mužů i žen a v některých oborech naopak převládají ženy. Ženy jsou přitom o něco více
zastoupeny právě v oborech, kterých se dotkla jarní opatření proti šíření nového typu koronaviru,“
říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF s tím, že to může být jedním z důvodů, proč
mezi ženami přerušilo nebo ukončilo svoji živnost o něco více aktivních podnikatelů než mezi muži.
Mezi hlavními obory jsou ženy nejčastěji zastoupeny ve zdravotní a sociální péči, kde tvoří 70 %
všech podnikatelů. Následuje vzdělávání s 66 % a prodej nemovitostí s 57 %. Například
v diskutovaném ubytování a stravování tvoří ženy 43 % všech podnikatelů s tím, že v ubytování,
které bylo zasaženo plošněji, tvoří ženy 59 % živnostníků a ve stravování 41 %. Ženy tvoří většinu
i u některých dalších profesí, které musely zcela přerušit svoji činnost, například mezi kadeřníky
jich je 93 %, u činností pro osobní pohodu 74 % a mezi provozovateli cestovních kanceláří a
agentur 66 %.
Ženy přesto většinou vidí budoucnost svého podnikání optimisticky
„Ženy podnikatelky, to však nejsou pouze masérky, kadeřnice či hoteliérky. Hodně žen podniká
v obchodu či ve výrobě a najdeme je i v řadě typicky mužských profesích. Je ale pravda, že
v těchto profesích častěji řídí své firmy a nepodnikají coby živnostnice,“ říká Helena Kohoutová,
zakladatelka Ocenění Českých Podnikatelek a Podnikatelské platformy Helas, která propojuje
inspirativní ženy-podnikatelky a širokou komunitu podnikatelů v rámci celé České republiky. Helena
Kohoutová provedla mezi ženami podnikatelkami průzkum, který se věnoval právě dopadům
současné situace na jejich podnikání a také tomu, jak vidí budoucnost svého podnikání.
„Z našeho průzkumu vyplynulo, že ačkoli pro ně uplynulé dva měsíce byly často nejnáročnějším
obdobím jejich podnikání, svoji budoucnost vidí často pozitivně. Většina žen však zároveň dodává,
že bude velmi záležet na tom, jak se bude v tomto roce vyvíjet epidemiologická situace a případná
omezení podnikání,“ říká Helena Kohoutová.
Průzkum dále ukázal, že podnikatelky se často potýkaly především s nuceným uzavřením provozů
nebo s výrazným propadem tržeb. Ne vždy také bylo podle nich jasné, jak zavést pravidla
Ministerstva zdravotnictví do praxe, aby dávala smysl a byly splněny veškeré formality. Co se týče
záchranných programů pro firmy, některé ženy je využily, ale většina spoléhá při záchraně svého
byznysu sama na sebe. „Ženy jsou nejen v podnikání zvyklé řešit najednou celou řadu krizových
situací a spoléhat přitom samy na sebe. Samozřejmě, že některé firmy vedené ženami některé
z vládních programů využily, ale řada z nich spoléhá na své zdroje. Vysoké procento podnikatelek
také bohužel nebylo schopno čerpat z „Covid“ programů, byť byl jejich byznys zcela paralyzován.,“
říká Helena Kohoutová.
Průzkum se dotkl také problémů, které ženám způsobila domácí výuka. Podle Heleny Kohoutové se
s tím ale vypořádaly celkem dobře. „Pro ty ženy, které mají školou povinné děti, to bylo velmi
stresující období. Přesto z odpovědí vyplynulo, že většinou domácí výuku zvládaly díky technickým
vymoženostem dobře. Některé ji dokonce uvítaly, protože podle nich otestovala kvalitu kantorů
nebo pomohla dětem rozvíjet své silné stránky,“ uzavírá Helena Kohoutová.
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Profil společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.
CRIF – Czech Credit Bureau, a.s.
Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a. s. je součástí celosvětové skupiny CRIF.
Poskytuje svým klientům aplikaci Cribis, která obsahuje informace o více než 10 milionech podnikatelských
subjektů a fyzických osobách z České a Slovenské republiky čerpající z více než 43 informačních zdrojů.
Volitelným modulem aplikace Cribis je mezinárodní služba SkyMinder umožňující exportérům a dalším
společnostem prověřování finančního zdraví, varovných informací a majetkových vazeb u více než 200 milionů
společností z 230 zemí a území světa.
Společnost také poskytuje komplexní řešení pro oblast řízení úvěrových rizik a pod značkou iRating pokročilé
nástroje pro hodnocení ekonomického stavu společností nebo také municipalit.
Společnost CRIF je zároveň organizátorem největších českých úvěrových registrů, Bankovního registru
klientských informací a Nebankovního registru klientských informací. Jejich prostřednictvím si zejména
banky, stavební spořitelny a leasingové a splátkové společnosti ověřují schopnost svých klientů splácet budoucí
závazky. Oběma registrům CRIF – Czech Credit Bureau zajišťuje i technický servis. Široké veřejnosti nabízí
možnost získat úvěrovou zprávu na klientských centrech obou registrů a nově také prostřednictvím bezpečného
on-line přístupu do webového portálu www.kolikmam.cz, díky kterému získá uživatel aktuální přehled o svých
závazcích z pohodlí domova nebo kanceláře.
Zároveň provozuje registr finančních poradců ELIXIR, který nabízí komplexní data o profesní historii
finančních poradců.
Nově také provozuje registr REPI sloužící pro sdílení platebních informací mezi jednotlivými členy,
společnostmi, které poskytují svým klientům nějaký druh služby, založené na splátkách – půjčku, nákup
na splátky, nebo nákup na fakturu s odloženou splatností. Registr je určen rovněž pro poskytovatele
úvěrů, e-shopy, společnosti pronajímající nemovitosti, poskytující telekomunikační nebo datové služby a
poskytovatele kabelových televizí.
Webový odkaz: www.crif.cz
Profil podnikatelské platformy Helas

AGENTURA HELAS

Agentura Helas byla založena v roce 1997 s cílem sdružovat české podnikatelky a podnikatele, vytvářet obchodní
příležitosti a rozvíjet vztahy mezi podnikateli a ekonomickými odborníky. Na této myšlence byla založena
Podnikatelské platforma Helas. K její naplňování jí slouží projekty: Helas New Encounters Club, Cosmopolitan
Executive Helas Ladies Club, Ocenění Českých Podnikatelek, Ocenění Českých Lídrů a nově Ocenění Českých
Exportérů. V letech 2009 – 2019 zajišťovala Agentura Helas produkčně také projekt Exportní cena DHL pod záštitou
CzechTrade. Cílem všech projektů, které spojuje myšlenka a vize „Budujeme hrdé Česko“, je kultivování českého
podnikatelského prostředí, podpora a ocenění českých firem s důrazem na etický byznys.
Podnikatelská platforma Helas sdružuje české podnikatele, podnikatelky, manažery a majitele firem, osobnosti, které
jsou zajímavé, nezávislé, inovativní, spolehlivé a především, které se jen tak nevzdávají. Firmy, které jsou členy, jsou
prověřené odborným garantem a jsou důvěryhodnými klienty i dodavateli. V platformě jsou každoročně osloveno cca
jedenáct tisíc českých firem. Díky tomu byla vytvořena vzácná možnost vytvořit si vlastní – společné mikroklima, kde
se dobré české firmy mohou vzájemně podržet. Spolupracovat spolu, vědět, kdo je kdo, na koho je možné se
spolehnout, hledat nové zdroje, nepřestat věřit. Chránit svou svobodu a postupovat kupředu, díky důvěryhodným
doporučením a vztahům a zapojeným odborníkům a profesionálům. Podnikatelská plaforma vytváří síť spolehlivých
kontaktů a přátelských vztahů.
www.oceneniceskychpodnikatelek.cz I www.hnec.cz I www.oceneniceskychlidru.cz I www.oceneniceskychexporteru.cz www.helas-ladies-club.cz

Portál www.informaceofirmach.cz
Portál slouží k bezplatnému prověřování finanční výkonnosti, míry varovných informací a vlastnických vazeb
u českých a slovenských firem. Obsahuje výběr obchodních informací o 4 milionech podnikatelských subjektů,
které čerpá prostřednictvím profesionální aplikace Cribis z více než 40 hlavních informačních zdrojů. Na portálu
si uživatel může zdarma prověřit sledovanou firmu z více hledisek. Kromě základních informací užitečných pro
její identifikaci má uživatel po bezplatné registraci k dispozici také sadu varovných informací vztahujících se
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přímo k dané firmě anebo ke skupině společností napojených na vyhledanou firmu. Užitečnou pomůckou pro
rychlé prověření podnikatelského rizika hledané firmy je barva vícezdrojového Semaforu Cribis ukazující míru
vážnosti známých varovných informací k danému subjektu. Přehlednou orientaci o vazbách na vyhledanou
firmu poskytnou uživatelům tabulkové přehledy subjektů napojených na danou firmu sestavené z několika
desítek různých informačních zdrojů. Pro zjištění finanční situace hledané firmy je na portálu zveřejněn graf
ukazující vývoj jejích tržeb a zisků nebo ztrát od roku 2011 do současnosti.
Webový odkaz: www.informaceofirmach.cz
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